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 ءادهإلا

 .. الدعو ًأطسق ضرألا المي نم ىلإ

 ...امهتعاطب هتدابع ىرق نم ىلإ

 . بفبرزأ امكيع ددشأ نم ىلإ

 نع لاؤسلا رفكأ نما

 .. تازيمتملل ءارهزلا ةيوناث تابلاط



 هوا اللا وم

 همدعم

 قداصلا دمحم نيعمجأ هقلخ ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .نيرهاطلا نيبيطلا هتيب لهأ ىلعو هلآو هيلع هللا ىلص نيمألا

 د ةيعالا وم رتك ودق رذ ةيااسالا فايدعسلا ةيازوب نأ هيف كلش وت رمل

 .خيراتلا ةعانص يف ريبك رود تاذ ةيعامتجالاو ةيركفلاو ةيسايسلا تايصخشلا دعت

 اذهلو «هتعانص يف فرشم رثأ اهل ناك يلا تايصخشلاب ءيلم يمالسإلا خيراتلاو

 تايفحملا كلت نو اهنناوع ندكي ىلع عيركرتا نود كيسا هاما كلاب
 يسايس رود هل ناك يذلا «(هنع هللا يضر) دايز نب ليمك ةميظعلا ةيمالسإلا

 ةاباحم وأ لجو نود هيف عدصلاو قحلا لوق يف ائيرج ناكف «زيمتم يركفو يركسعو

 لقن يف ريبكلا رثألا ةيركفلا هتايورمل تناك امك «ةيدايقلا تايصخشلا نم كاذ وأ اذهل

 .يمالسإلا انثارت نم مهم ءزج

 يجيرخ نمو «نيعباتلا رخافم نم ةرخفمو «يمالسإلا خيراتلا مالعأ نم وهف

 لآ رارسأ نم فرتغاو مالسإلا عيباني نم لك يذلا مالسلا هيلع نييصولا ديس ةسردم

 ف ميجولم ىناغ ارئانم مقا فتي, ننلقو' هاهقالخن او قلخوف: هلآ, هلك لل ىلض نوح
 .لطابلا ذبنو قحلا قاقحإ

 ةّمألا امك ترم نيفلتخم نيدهع هنع هللا ىضر دايز نب ليمك رصاع دقو
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 الك قنود:دل ناكر. «يومألا دمعلا لإ يدشارلا دهعلا نم لافتتالا انغوةيفالسإلا

 دض ةضراعملا ناكرأ دحأ ناك هآب هرود لثمت نافع نب نامثع دهع يفف «نيدهعلا

 رطضا امن ؛ماشلا ىلإ هباحصأ ضعب عم هيفن ىلإ نامثع رطضا ات ةالولا نييعت ةسايس

 نب ليمك ناك دقف مالسلا هيلع يلع مامإلا دهع يف اّمأ «مهبلاطم ىلإ ةباجتسالل نامثع

 مالسلا هيلع مامإلا رطضا يتلا ةيمالسإلا كراعملا يف نيكراشملا نم هنع هللا يضر دايز

 يونا دهعلا يف امأو ؛ناورهنلاو نيفصو لمجلا ةكرعم اميس ال هيضراعم ّدِض اَتدايقل

 هع ةويوسألا ةةلؤنا اهسرام ىلا فسعتلا ةسايسل يطعم ذانرإ نوب مك فقرر نفق

 تايدحتلا كلت مامأ اس كه وكلا واس ينسارفلا نسر وذ «عمتجملا تائف فلتخم

 هنع هللا يضر دايز نب ليمك ناكف ؛ثعشألا نب نمحرلا دبع ةروث يف كلذ دسجت دقو

 ّقح لجو ّرع هللا ليبس يف اودهاجو :مهنيد نع اوعفاد نيذلا مالسإلا لاجر دحأ لثمب

 ةباحصلا نم هقبس نمب قحليل ء:هرصع ةاغط دحأ دي ىلع ةداهشلا لان بح «هداهج

 .قيرطلا اذهل مهسفنأ اونطَو نيذلا نيعباتلاو

 اهمهأ ناك بابسألا نم ةلمج هنع هللا يضر دايز نب ليمك ةيصخش ةساردل انعفدو

 دجأ مل يومألا مكحلل ةضراعملا تاكرح عوضومل ةيريضحتلا ةنسلا يف يسارد لالخ هنأ

 ؛ةيعماج ةلاسر راطإ يف ثحب نأ قبسي مل ذإ «:ةيصخشلا هذه نع ةلقتسم ةيميداكأ ةسارد

 َدَعُت ذإ ؛هنع ةمامغلا عفدل زيمتملا دئاقلا اذهل ًافاصنإ هتيصخش ةسارد يف تدجو دقو

 ىوس هريثكلا اهنع فّرعُي ال ىلا تايصخشلا نم هنع هللا يضر دايز نب ليمك ةيصخش

 .هنع ةباتكلل ئتعفد ىلا هربصو هتعاجشو هناميإ نع ًالضف ,همساب فورعملا ءاعدلا

 تيبلا لهأ بهذمب لثمتملا يمالسإلا ثارتلا ءايحإ وه كلذ نم فدحلا ناكو

 يتلا دايز نب ليمكل مالسلا هيلع يلع مامإلا ةيصو ىلإ ةراشإلا ربع مالسلا مهيلع

 ناك درا ةافدنا» كلدكر هيودضخلا م ىلع اهتم ارحل «لانحتلال ايويرت هاته كناك



 هقفلاو ةديقعلاو ةيبرتلا يف سورد نم نمضت امل ىربك ةيدئاقع ةسردم نع ةرابع

 .قالخألاو

 ةمئاقو ةقاخو لوصف ةثالثو ةمدقم يف هلعجأ نأ اذه ثحبلا ةسارد تبجوأ دقو

 .قحالملا ضعب نع ًالضف ةيوناثلا عجارملاو ةيلوألا رداصملا مهأب

 «هتريسو هنع هللا يضر دايز نب ليمك بسن ةساردل لوألا لصفلا صصخ دقو

 اهوطبو هتليبق بسنو ةيصخشلا هتافص ضعبو هبسنو همسا ىلإ هيف ةراشإلا تمت ثيح

 تدجو لاو تقولا كلذ يف ةرشتنم تناك يتلا تانايدلا مهأو ءاهرارقتسا نكامأو

 ؛ةيمالسإلا تاحوتفلا يف اهتكراشم كلذكو اهمالسإ ةيفيكو «عخنلا ةليبق ىلإ اهقيرط

 .يرادإلاو يملعلا جحذم ةليبق ريثأت كلذكو «مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا ةروث يف اهرثأو

 نيدهعلا نابإ يركسعلاو يسايسلا دايز نب ليمك رود نمضت دقف يناثلا لصفلا امأ

 هتضراعمو نافع نبا ةامتغ ةيع قف فووذةركذحرمألا بجوتسا امن «ئومألاو يدشارلا

 هللا يضر هنيبو مهنيب فالخلا بابسأو ةفوكلا ةالو ةصاخبو راصمألا يف ةالولا ةسايس

 هرودو ءماشلا ىلإ مهنع هللا يضر هباحصأو ليمك يفن اضيأ لصفلا اذه لوانتو «مهنع

 اهدعبو «ناورهنلاو نيفصو لمجلا ةكرعم يف هتكراشم مث مالسلا هيلع يلع مامإلا هعيب يف

 تناك يتلا تاراغلا نم مغرلا ىلع اهيلع ةماتلا هترطيسو تيه ىلع هتيالو ىلإ تقرطت

 مالسلا هيلع يلع مامإلا نم ةهجوملا ةلاسرلا ركذ هيف مت دقو «ةيواعم لبق نم اهيلع نشت
 اضيأ ركذن نأ انه ديفملا نمو ءتيه ىلع هتيالو ءانثأ هنع هللا يضر دايز نب ليمك ىلإ

 «ةيصخشلا هذه نع ةحضاو ةروصب ملكتت ل رداصملا ثلغأ نأل ةريبكلا لصفلا اذه ةيمهأ

 ةضراعم ىلإ ةراشإلا تمت كلذكو مالسلا هيلع يلع مامإلا ةمزالم يف زرابلا اهرودو

 رجا ةروق قرود قالا ةسعر نورمألا ةاقلولا ةسائدلا نجلا ينطر تانت قب ليم
 .فيرشلا هربق عصومو هداهشتسا ىلإ ةراشإلا تمت مث نمو 0 هيأحلا



 هنع هللا يضر دايز نب ليمكل يركفلا رودلا نمضت دقف ثلاثلا لصفلا اّمأو

 ظفح يف هنع هللا يضر دايز نب ليمك رود تنمضت ىلا بناوجلا فلتخم يف هتايورمو

 ىور ذإ «ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا ةياورو ظفح ىف هرود كلذكو ميركلا نآرقلا ريسفتو

 ىلص لوسرلا نع ةفلتخم ديناسأب ةيوبنلا ثيداحألا ضعب هنع هللا يضر دايز نب ليمك

 هنع هللا يضر دايز نب ليمك نع اوور نيذلا ءامسأ تنمضت كلذكو «هلآو هيلع هللا

 ام ًاضيأ ثلاثلا لصفلا نمضتو «هنع هللا يضر دايز نب ليمك مهنع ىور نيذلا ءامسأو

 ةيصو يف كلذ دسجت دقو «مالسلا هيلع يلع مامإلا نع يركفلا ثارتلا نم انيلإ هلقن

 .(ليمك ءاعد) همساب فورعملا ءاعدلا هميلعتو ؛هل مالسلا هيلع مامإلا

 جئاتن نم هيلإ تلصوت ام مهأ تنمضت ةقاخب ةثالثلا ثحبلا لوصف تبقعأو

 ثيداحألا نم ةعومجم نمضت لوألا ءضعبب «ةلاسرلا تدفر دقو «ثحبلا لالخ

 ىلع ىوتحا يناثلا قحلملاو «هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع هنع هللا يضر هنع ةيورملا

 ثلاثلا قحلملاو مالسلا هيلع يلع مامإلا نع هنع هللا يضر اهاور يلا ثيداحألا

 ,ةغالبلا جن يف هنع هللا يضر دايز نب ليمكل مالسلا هيلع يلع مامإلا ةيصو نمضت

 يف هنع هللا يضر هل مالسلا هيلع يلع مامإلا ةيصو نع ةرابع وهف عبارلا قحلملا اّمأ

 يلع مامإلا ةيصو سمانخلا قحلملاو هلآو هيلع هللا ىلص لوسر لآ نع لوقعلا فحت

 .ىفطصملا ةراشب يف هل مالسلا هيلع

 ةعونتمو ةددعتم تناكف ةساردلا هذه اهيلع تدمتعا ىلا رداصملل ةبسنلابو

 ةايحب صتخت ةلماكتم ةدام لكشي ٌردصم ةمث نكي ىل هّنأل اهيلإ ةجاحلا تضتقا ام بسحب

 يف اهبسن تحوارت ىش تافلؤم يف ةرثانتم ةداملا اندجو لب هنع هللا يضر دايز نب ليمك

 ريسفتلا بتكو ميركلا نآرقلا زيزعلا هللا باتك ىلع ةساردلا تلمتشا اذهلف «تالوقنلا

 بتكو نيينادلبلاو ةماعلا خيراوتلا بتكو باسنألاو تاقبطلاو مجارتلاو ةيوبنلا ةنسلاو
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 اهتيمهأ بسح اهركذ متيسو «ةثيدحلا تاساردلا نع الضف بدألاو ةغللا :

 تاقبطلاو مجارتلا بتك

 ةيخيراتلا قئاقحلا ةفرعم يف تاقبطلاو مجارتلا بتك نم ًاريثك ةساردلا تعفتنا

 يف ةدراولا تايصخشلا ضعبو هنع هللا يضر دايز نب ليمك ةمجرتب قلعتي اميف اميسالو

 بسحف تايصخشلا ةمجرت يف اهنم ةدئافلا نكت ملو «ةمجرت ىلإ ةجاحب تناك لا ثحبلا

 امل «ةيركفلاو ةيركسعلاو ةيسايسلا بناوجلا فلتخغ ىف ةمهم تامولعم ثحبلا تّدمأ لب

 اهنم انتدئاف تناك دقو «يمالسإلا خيراتلا يف اهنع ثحاب يأل ىنغالو «ةيمهأ نم اهل

 ىربكلا تاقبطلا باتك بتكلا هذه ةمدقم يف ينأيو ثحبلا عيضاوم نم ربثك يف ةريبك

 ء(م/6 ؟/ه1 ؟ ٠ت) طايخ نب ةفيلخ تاقبط باتكو :(م14هه٠17ت) دعس نبال

 باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتكو :«(م470/ه105ت) نابح نبال تاقثلا باتكو

 ريثألا نبال ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ باتكو «(م170١1/ه577ت)ربلا دبع نبال

 باتكو ؛(م17517/ها/5/8 ت) يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس باتكو ؛(م1777/ه5770ت)

 ينالقسعلا رجح نبال بيذهتلا بيذق باتكو ةباحصلا زيمت يف ةباصإلا

 .اهنع ءانغتسالا نكمي ال يلا ىرخألا بتكلا نم اهريغو (م54١//ه807ت)

 ماعلا خيراتلا بتك

 ةساردلا ءانغإ يف ريبك نأش اهل ناك ذإ «يل نوع ريخ ماعلا خيراتلا بتك تناك

 ةقالعلا تاذ تاياورلا نم ديدعلا اهنم انيقتسا ذإ ةيملعلا ةميقلا تاذ ةمهملا تامولعملاب

 باتكو ؛(م85 :/ه٠5١ت) طايخ نب ةفيلخ خيرات باتك :اهزربأ نم ناكو عوضوملاب

 رابخألا باتكو (م884/ه7177ت) يرونيدلا ةبيتق نبال بوسنملا ةسايسلاو ةمامإلا

 يبوقعيلل يبوقعيلا خيرات باتكو :(م154 هر/ه187ت) يرونيدلا ةفينح يبأل لاوطلا
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 نم وهف (م1717/ه١١7ت) يربطلل كولملاو لسرلا خيرات باتكو :(م١1 :/ه1937ت)

 رهوجلا نداعمو بهذلا جورم باتكو :يمالسإلا خيراتلا يف ةيسيئرلا رداصملا

 يزوجلا نيبال كولملاو ممألا خيرات يف مظتملا باتكو :(م3 44/9 45ت) يدوعسملل

 (م1777/ه٠577ت) ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا باتكو :.(م١١١1/ه0417ت)

 .اهريغو

 باسنألا بتك

 ريثكلا داريإ ىلع انتناعأ اهّنِإ ذإ ةفلتخملا اطوصفب ةساردلا باسنألا بتك تدافأ

 باتك اهتمدقم يف لعلو اهرارقتسا نكامأو عخنلا ةليبق بسن ديدحت يف تامولعملا نم

 لئابقلا ةفرعم يف دافأ يلا (م819/ه5٠5ت) يبلكلا نبال ريبكلا نميلاو دعم بسن

 فارشألا باسنأ باتكو «ةقيقدلا هتامولعمب هتيمهأ زربتو عخنلا ةليبق اهنمو ةينميلا
 دربملل ناطحقو ناندع بسن باتكو :(م847/ه17194ت) يرذالبلل

 :(م57١٠1/ه455ت) مزح نبال برعلا باسنأ ةرهمج باتكو :(م198/ه786ت)

 .باسنألا بتك نم اهريغو (م717١١/ه077ت) يناعمسلل باسنألا باتكو

 يزاخملاو ريسلا بتك

 تايصخشلا دحأ ةريس وه ةلاسرلا عوضوملا نوك ازيمتم ًاناكم بتكلا هذه تلتحا

 دوفو لاع نةسارتلا نم تدقر انني ىراقلاو يملا ينك كلكسة ]4 ةيفقاسنالا

 باتك اهنمو عخنلا ةليبق مالسإ لاجم يفو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلع لئابقلا

 :(مم077/ه"8١7ت) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلاو «(م877/ه7017ت) يدقاولل يزاغملا

 .ريسلا بتك نم اهريغو (م 177 0/هالا/ تا ريثك نبال ةيوبنلا ةريسلاو
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 تاينادلبلا بتك

 يف ةيمهأ امل ناك ذإ ةمهم تامولعم ىلع اهئاوتحال ىربك ةدئاف بتكلا هذحل ناك

 ىلع اهنم ىوتحا امع ًالضف «فيرعت ىلإ ةجاحب تناك يتلا ةيفارغجلا عقاوملا ةفرعم
 مجعتسا ام مجعم باتك اهنم حتفلا تايلمعب ةصاخلا ةمهملا تامولعملا نم ريثكلا

 (م1١171//ه5١571ت) ريبج نبال ريبج نبا ةلحر باتكو «(م94١1/ه5/17)يركبلل

 .(م١17؟9/ه577ت) يومحلا توقايل نادلبلا مجعم باتكو

 يسفتلا بتك

 هتاوعد نم ةثحابلا تدافأف انتسارد يف اعساو ازيح ميركلا نآرقلا تايآ تلتحا

 ريسفتلا بتكل ناكف «ملظلا ةهجاومو ملعلا بلطو ريخلا لعف ىلع ثحلا يف ةددعتملا

 ىمسملا (م57١1١/ه5 58ت) يسربطلا ريسفت :اهنمو ءاّمامولعمب ةلاسرلا ءانغإ يف ةدئاف

 ريثك نبا ريسفتو «(م9١١1/ه707ت) يزارلل ميركلا نآرقلا ريسفتو «نايبلا عمجم ريسفت

 ها/87ت) يلمآلا رديح ريسفتو «ميظعلا نآرقلا ريسفت ىمسملا (م1777/ها/ا/ت)

 «زيزعلا هللا باتك ليوأت يف مطخلا رحبلاو مظعألا طيحملا ريسفت ىمسملا ("/

 كاب ركذ ادع ناش مول ىلإ ةقفاوقلا سباق قم اهريقتو

 ثيدحلا بتك

 اذل هنع هللا يضر دايز نب ليمك تايورم لوانتي لصف نع ثحبلا ءاوتحال ارظن

 جيرخت يف ثيدحلا بتك انتدافأ ثيح «ةساردلا يف اريبك اناكم بتكلا هذه تلتحا

 (م807/ه577/8ت) هيوهار نب قاحسإ نبال هيوهار نب دنسم :اهنم ةيوبنلا ثيداحألا

 يراخبلل يراخبلا حيحصو :(م16 ه/ه1 ١5ت) لبنح نبال لبنح نب دمحأ دنسمو

 نبا نئسو (مما/ ؛/ها١51١ت) يروباسينلا ملسمل ملسم حيحصو :(م17ة/ه165ت)



 نبا

 ,(م410/ه٠7*ت) يئاسنلل ىربكلا نئسلاو :(م887/ه717ت) ةجام نبال ةجام

 .اهركذ انعشي ال ا ثيدح بتك كانهف بتكلا هذه نع ًالضف ,(م8 7 هراهاله ؛ت)

 بدالاو خللا بتك

 اههالخ نم نكمأ ذإ «ةيخيراتلا ةساردلا هذه دادعإ ىف نوعلا دي بتكلا هذحل ناك

 فيرعتو قاقتشاب اهنم ةقلعتملا اميسالو ًايوغل ةلاسرلا يف ةدراولا تادرفملا حيضوت

 نبال قاقتشالا باتكو :«(مال١9/ه1/5١ت) يديهارفلل نيعلا باتك اهمهأ لعلو ءامسألا

 باتكو «((م7١٠١1/ه7947ت) يرهوجلل حاحصلا باتكو ,«(م477/ه١771ت) ديرد

 ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جه حرش باتكو ؛(م77١٠/ه40/8ت) ةديس نبال صصخملا

 مامإلا اياصوو بطخ نم ريثكلا يف ةلاسرلا نغأ يذلا (م1557/ه707ت) يلزتعملا

 .(م 171 1/ها/١١ت) روظنم نبال برعلا ناسل باتكو «مالسلا هيلع يلع

 ةياغ يف تامولعم تمدق ىلاو اهنم تيقتسا ىلا ةيساسألا رداصملا نم كلذ ريغو

 .ةلاسرلا نم ةفلتخملا بناوجلا يف ةيمعألا

 شثيدحلا تاساردلا

 تامولعمب انتدفر يتلا ةثيدحلا عجارملا نم ديدعلا ىلع ةساردلا تدمتعا كلذك

 :اهتمدقم يف ئأيو عوضوملاب ةقالعلا تاذ تامولعملا نم ريثكلا اهنم انيقتسا ذإ ةريفو

 ديسلل ةعيشلا نايعأو «قناهبصألل تاداسلاو ءاملعلا لاوحأ يف تانجلا تاضور باتك

 ميهاربإل ةيمالسإلا ةلودلاو زاجحلا باتكو «يقاربلل ةفوكلا خيرات باتكو «نيمألا

 ديلا ثيلتبطا لاجر مجعم باتكو «يدرجوربلل لاقملا فئارط باتكو «نوضيب
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 ال يلا عجارملا نم اهريغو «يجنايملل ةعيشلا فقاوم باتكو «يديوسلل برعلا لئابق

 .اهركذ ائعسي

 خيرات باتك اهنم اهضعب ىلع ةساردلا تدمتعا دقف نيقرشتسملا بتك اَمأ

 ىلإ مالسإلا روهظ نم ةيبرعلا ةلودلا خيرات باتكو «ناملكوربل ةيمالسإلا بوعشلا

 :سوفسا] : ةفاوكلا طلت تانك رق فايلتل ةيوبألا ةثودلا ةياف

 حيراطألاو لئاسرلا

 ددع ىلع هنع هللا يضر دايز نب ليمك ةيصخش نع ثحبلاو ةساردلا تدمتعا

 لامكتساو تارغثلا دسل كلذو «ةيملعلا ثوحبلاو ةيعماجلا حيراطألاو لئاسرلا نم

 تامولعملا نم ريثكلا ةساردلل تمدق دقف ءاهيفلؤم ءارآ نم ةدافالا لالخ نم :؛تامولعملا

 ريخ يهف تامولعملا كلتل ةيلوألا رداصملا ىلإ لوصولا يف ةثحابلا تدعاس ىتلا ةقيقدلا

 اهرودو عخنلا ةليبق ةلاسر اهتمدقم ىف قأتو ءهمامأ تابوعصلا ليلذتل ثحاب لكل نيعم

 ثحابلل (مال44-ه770/ه177-ه4 ٠١٠ نم كومألا رصعلا لالخ قارعلا ثادحأ 2

 قومألا زيها ةياه ىلإ ةفوكلا يف يولعلا رايتلا ةأشن ةلاسرو «يمليدلا مساج دمحم

 ةيلاملا مظنلا هاروتكدلا ةحورطأو «يدادغبلا يوالع ديجم دمحأ ثحابلل (مالة/اه17١)

 .يواسيعلا لماك ءالع ثحابلل مالسلا هيلع يلع مامإلا دهع يف ةيرادإلاو

 تايرودلا

 يف تامولعملا نم ريثكب ةلاسرلا فاحتإ يف ةروشنملا ةيملعلا ثوحبلا تمهسأ دقو

 دورو ةثحابلل هنع هللا يضر يعخنلا دايز نب ليمك ثحب اهتمدقم يف ئأيو ءانتسارد

 تسري نو واجللا دلل ةالولا دع سلا ةيزكنلا نسمألا قضوا: قوتسإلا

 ةيعامتجالا ةناكملل ةيقالخألا ريياعملا ثحبو ؛ناديه فاطك هرون ةثحابلل يفقثلا



 ه١6

 نيثحابلل قارعلا يف ينيدلا حئاسلل يعامتجالا طبضلا لئاسو يف اهرثأو ةينيدلا دقارملل

 .ميرك ءالعو ينادهشملا ليلخ

 .ةلاسرلا رخآ يف ةنودم ىرخأ عجارمو رداصم كانهو

 ذشت الو «تاقوعملاو بعاصملا نم ةيميداكأ ةسارد يأ ولخت ال هنأ ىفخي الو

 :يراقلا تانفولعملا ةلقيوةساردلا هذه لكاشت لاعب كفو «قابسلا اذه" نع اكمازن

 عوضومل رداصملا نم ريثكلا لافغإ ببسب ةيمالسإلا ةيصخشلا هذه نع ةرفوتملا
 ةمجرت ىلع لوصحلا ةبوعصو «زاجيإلا نم ءيشب اهوركذ دقف «ثحبلاب ينعملا ةساردلا

 .ءارقتسالاو عبتتلا دعب تايصخشلا ضعب

 اذ لاني ةحيناو ودق يتوج ا ندم ادد نحنا 1 فات متعز نلكأو

 ةلواحمك ثحبلا اذه يتأي نأ ىلع تعطتسا ام تصرحو «ريسي ردقب ولو عوضوملا

 .هاجتالا كلذ يف ةداج

 ىلع ءوضلا طيلستل ةلواحم الإ سيل عضاوتملا ثحبلا اذه نإف ماتخلا يفو

 تايسحش تلواتت ىلا ىرخألا ةيضراتلا تاشاردلا عم لضاوتل «ةيمالببإ ةيفحتي

 :ةدااع ةفالعإ

 لامكلا يعّدَن ال نحنو اذه انلمع يف انقفو دق نوكن نأ لجو ّرع هللا نم وجرأ

 انأطخأ ْنِإو ءلجو ّرع هللا نم قيفوتلاف انبصأ نإف ؛هدحو لجو ّرع هلل لامكلاف هيف
 قولا ةديارسلا هده قلت تالق «هاروسلا قفا ار رمل وم قذر ا هاوفلاف

 .لجو رع هنم ىضرلاو
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 هنع هللا يصر يعخنلا از نري ويصح انت وأ

 يبيسنو ىممسا

 5 عا 95 5 201(

 نب كيه نب نمحرلا دبع نبا وأ هللادبع نب ليمك ليقو ءدايز نب © "ليمك وه
 ه : 00 حم و

 ني كلام: نب دعس ني نايهص قي ثراخلا ري كلاف قب دعس نب مثيخ نب ليقو مثيه

 1 : ع 7 02.

 يدزألا نسحلا نب دمحم ركب وبأ ءديرد نبا :رظني .رغصم وهو «مامتلا وه ءلامكلا نم ذوخأم ليمك )١(

 ؛(191/84 - ؟ط) ىنثملا ةبتكم - دادغب «نوراه دمحم مالسلا دبع :قيقحت ؛قاقتشالا :(م577/ه١7ت)

 ءامسأ يف لامكلا ٍبيذق بيهذت ةصالخ :(م15117/ه377تر) هللا دبع نب دمحأ نيدلا يفص «يجرزخلا 0

 .71؟7” ١94٠(2  :ط) ةيمالسإلا رئاشبلا راد - توريب «لاجرلا

 ءافعضلاو نيثدحملا نم نيحورجملا :(م450/ه705ت) يميمتلا متاح يبأ نب نابح نب دمحم ءنابح نبا )١(

 نيدلا لامج ءيزملا ؛؟1؟51/7 «(ت.د) رشنلل زابلا راد - ةمركملا ةكم «دياز ميهاربإ دومحم :قيقحت «نيكورتملاو
 توريب «فورعم داوع راشب :قيقحت «لامكلا بيذق :(م1741/ه1/57ت) نمحرلا دبع نب فسوي جاجحلا وبأ

 يقشمدلا رمع نب ليعامسإ ءادفلا وبأ «ريثك نبا ؛118/75 -١147(, ١ط) ةلاسرلا ةسسؤم -

 - ١ط) يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد - توريب «يريش يلع :قيقحت «ةياهنلاو ةيادبلا :(م177/7/هالال5ت)

 .الد/و 4

 بنذلا زجع غلبي ىح بلصلا راقف يف داقني قنعلا لخاد يف ضيبأ قرع وهو عاخنلا نم تقتشا ةملك عخنلا (؟)
 يح عخنلاو ءاهنع دعب يأ هضرأ نع نالف عختناو ءاهحبذ يأ اهعاخن عطق ًاعخن هاشلا عخنو ماظعلا يقسي وهو

 هرمرلا متوكل سوما :رظني .عخنلا مل ليقف مهيبأ مسا مهيلع بلغ ةيناطحقلا نم نالهك نم
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 مهمالسإ دنع نميلا نم مقرجه دعب ''”ةفوكلا يف هتليبق عم هتماقإل كلذو «'”يفوكلا

 ."”هتليبق ىلإ ةبسن يعخنلاب بقل امك «ةيمالسإلا تاحوتفلا يف مهكارتشاو

- 

 ورمع وبأ ؛طايخ نبا 4174/7 «(ت د) رداص راد - توريب ؛ىربكلا تاقبطلا :(م 85 5/ه710ت) يرصبلا

 ؛(1197) ركفلا راد - توريب ءراكز ليهس :قيقحت «ةفيلخ تاقبط :(م8014/ه٠714ت) طايخ نب ةفيلخ

 .777 «قاقتشالا :ديرد نبا

 ,ريبكلا نميلاو دعم بسن :(م819/ه5١7ت) بئاسلا نب دمحم نب ماشه رذنملا يبأل ءيبلكلا نبا :رظني )١(

 نب دمحم «يراخبلا ؛184/١ ١988(: - ١ط) ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكم - توريب ءنسح يجان :قيقحت

 «(ت.د) ركب رايد ةيمالسإلا ةبتكملا < ايكرت «ريبكلا خيراتلا :(م859/ه707ت) ميهاربإ نب ليعامسإ

 - توريب ءلامكلا لامكإ :(م11١1/ه1470ت) بيصخلا يبأ نب هللا ةبه نب يلع ءالوكام نبا ؛؟ 3/1

 روصنم نب دمحم نب ميركلا دبع دعس وبأ «يناعمسلا ؛ ٠٠١/7 :(ت.د) يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

 - ١ط) ةعابطلل نانجلا راد - توريب «يدورابلا رمع هللا دبع : قيقحت «باسنألا :(م77١1/ه577ت)

 نايقتلا عرحكلا نأ يه ينلع نما بما نيدعلا ركصورخألا نسبا ععا#ع م عك ؟ ماكنا

 ؛يدفصلا ؛7/7١7 «(ت.د) رداص راد - توريب «باسنألا بيذَق يف بابللا :(م177/ه510ت)

 يكرت «طوؤانرألا دمحأ :قيقحت «تايفولاب يفاولا :(م1777/ها1/55ت) كبيإ نب ليلخ نيدلا حالص

 :(5١15١/ه١31ت) نيدلا لالج ؛ءيطويسلا ؛؟778/75 )5٠٠١(, ثارتلا ءايحإ راد - توريب ءىفطصم

 .177 :«(ت.د) رداص راد - توريب «باسنألا ريرحت يف بابللا بل

 :ةارذعلا د موق اهيمتسيو ايرغ طسوألا تارقلا بئاج ىلخ قارعلا داوس نم لباج ضراب نوهشملا نما ةفوكلا (9)

 تيم ىرخأ ةياور يفو لامرلا فوكت مهلوق نم امب سانلا عامتجال ةفوك تيم“ ليقو ءاهترادتسال ةفوكلا تيم
 هيلع حون يبنلا لزنم تناك ليقو ؛ةفوك ىمست ءابصح اهطلاخي ةلمر لك نأ كلذو ضرألا نم اهعضومب ةفوك
 وبأ «يركبلا :رظني .(م578/ه11) ةنس باطخلا نب رمع مايأ يف ناك اهريصق اّمأو اهدجسم ىب وهو مالسلا

 :قيقحت «ءعضاوملاو دالبلا ءامسأ نم مجعتسا ام مجعم :(م95١٠/ه5/1ت) زيزعلا دبع نب هللا دبع هلل ديبع

 هللا دبع وبأ نيدلا باهش ءيومحلا توقاي ؛157/54١١ :(1987 - ”ط) بتكلا ملاع - توريب ءاقسلا ىفطصم

 ؟ط) رداص راد - توريب «نادلبلا مجعم :(م17179/ه777ت) يدادغبلا يمورلا يومحلا هللا دبع نب توقاي

 .غ:40/5 ياطوهم-

 ىدحلا راد - مق ؛تامولعملاو ثوحبلل ةيمالسإلا ةسسؤملا :قيقحت «دايز نب ليمك :نيسحلا نب يلع ؛يمشاحلا (")

 ةصاخلا ةماعلا ةنامألا فارشإ «دايز نب ليمك ءالولاو ةديقعلا ديهش :سامون مزاح ءولحلا ؛# ,(١٠50”-١1ط)

 .6 «هنع هللا ىضر دايز نب زيمك رازل
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 يتدالو

 اونوكي مل مهنأل مقايفو وأ مهداليم خيراوت تيبثتب قباسلا يف برعلا متهي مل

 ؛لاجملا اذه يف اهيلإ راشي دق ثداوحو تابسانم دجوت امّنِإو ءدعب نيودتلا نوفرعي

 نوخرؤملا فلتخا اذهل "”ةنيعم ةبسانم يف هدلوم ركذي مل هنع هللا يضر دايز نب ليمكو

 كلذ ىلإ راشأ دقو ,©7(م587/ه17) ةنس دلو هّنِإ ليقو ؛هندالو ةنس ديدحت يف
 هتدالو ىلإ ريشي مقرب هتايحخل مجرتي نم لكل مقري ناك يذلا ” يلكرزلاو ١ يمهاحلا : 0 5 5 50 :0ن (5) ") ع

 - (ه/7-١؟) هنع هللا يضر دايز نب ليمك ةمجرت مامأ لعج دقف «هتافو ىلإ رخآو

 هّنِإ :ليقو «' ”نميلا يف نينس ةدعب ةيوبنلا ةرجحلا لبق دلو هّنِإ ليقو «(مال٠ )77  ١

 وهو نيناثو نينثا ةنس "”جاجحلا هلتق :ليقو «""”ةنس رشع يفامث ةيوبنلا ةايحلا نم كردأ

 ةعماج «ةروشنم ريغ هاروتكد ةحورطأ ؛هرصع يف ةيمالسإلا ةراضحلاو هتريس رتشألا كلام :ديبع حاجن ءنوسح )١(
 .59 0501١ ) سنيميلك تناس

 ةمئألا لئاضف يف رابخألا حرش :(م9177/ه157ت) يميمتلا دمحم نب ةفينح وبأ«يبرغملا نامعنلا يضاقلا (؟)

 .59"5 2:4شماه/7 ١197(: - ؟ط) ةيمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق «يلالجلا نيسحلا دمحم :قيقحت ءراهطألا

 .؟ «دايز نب ليمك (")
 .775/0 ١98٠(.: - هط) نييالملل ملعلا راد - توريب ؛مالعألا : نيدلا ريخ (5)

 -١1991(: ؟ط) ةعابطلل مالسلا هيلع ىتتجملا راد - مق «نيعباتلاو ةباحصلا نم مالعألا :نيسح «يركاشلا (0)

 57/1٠١. ,(١١١5-١ط) (ط.د) «قارعلا يف ةيبرعلا لئابقلا ةلسلس : يلع «يناروكلا ؛ "٠

 دبع دمحأ لداع :قيقحت «ةباحصلا زيمت يف ةباصإلا :(م155/8١/ه807ت) يلع نب ليحأ ؛ينالقسعلا رجح نبا (5)

 ملاعم :ديعس ؛بويأ ؛580/0 ١1945(.:  ١ط) ةيملعلا بتكلا راد - توريب ءضوعم دمحم يلع ؛دوجوملا

 ."45/؟ )١990(: يمالسإلا ثارتلا ءايحإ عمجم - مق «نتفلا

 دلو فيقث نب كلام نب بعتم نب دوعسم نب رماع نب ليقع يبأ نب مكحلا نب فسوي نب يفقثلا جاجحلا (1)
 نب كلملا دبع هالو دمحم وبأ ىنكي «يفقثلا دوعسم نب ةورع نب ليقع نب مامه تنب ةعراف هّمَأ «(م570/ه4:)

 نفدو تام «ةنس نيثالثو سمح نبا وهو (م194/ها/0) ةنس ةفوكلا ةرامإ هالوو نينس ثالث زاجحلا ناورم
 «فارشألا باسنأ :(م847/ه5714ت) رباج نب ىبحي نب دمحأ ؛يرذالبلا :رظني .(ما/١ /ه405) ةنس طساوب

 نب فسوي رمع وبأ «ربلا دبع نبا ؛07 07/1١”  :(ت.د) ركفلا راد - توريب «نيققحملا نم ةبخن :قيفحت

 برغملا «يركبلا ريبكلا دبع دمحم ؛يولعلا دمحأ نب ىفطصم :قيقحت «ديهمتلا :(م١17١1/ه477ت) هللا دبع

 .178/؟ «مالعألا :يلكرزلا ؛58/١٠ )١19517(: ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا مومع ةرازو -



 ف

 ناكم اَّمأ (م577/ه17) ةنس تناك هتدالو نأ ىلع لدي ام اذهو 2” ةنس نيعبس نبا

 ا يبل ىف :نيقونولا نينالا ةهندلا ةكياكلا قمل ةدؤلو
 ف

 اهْنأ الإ ؛ملسأ نم دي ىلعو همالسإل اددحم اخيرات هل تمجرت يتلا رداصملا ركذت مل

 لوسرلا سرا امدنف كعلسا ودا نأل كلاب" ةفالتالا ةؤعانلا نيفاعشلا كزكذ

 نميلا لهأ ىلإ ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلا يف مالسلا هيلع ًايلع مامإلا هلآو هيلع هللا ىلص

 :املسفذلو هلآ ىلع( لدي اذهب" فامالا لإ هرعت

 رداصملا تركذ ذإ هموق يف ةقومرم ةناكم هنع هللا يضر دايز نب ليمكل ناك

 «ةنعأ اه استرو هاو تؤول كالو" عتيرقا ف اهاطم انقر ناك نتا مراقلا

 .ةقحال تاحفص يف كلذ ضاع وشناو نوال هريبدتو

 :تاراغلا :(م847/ه5747ت) لاله وبأ ديعس نب دمحم نب ميهاربإ «يفقثلا ؛ 179/7 «تاقبطلا :دعس نبا )١(

 نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سم ءىههذلا ؛455/7؟ :«(ت.د)(ط.د) نمك ؛ثدحملا نيدلا لالج :قيقحت

 :ىرمدت مالا دع رمع :قفع :مالعألاو ريهاشملا تايفوو مالسإلا خيرات :(م157//ها/58ت) نامثع

 . 0/5/7 (19/17/) يلرعلا باتكلا راد - توريب

 لوقعلا فحت :(يداليملا رشاعلا نرقلا/يرجحلا عبارلا نرقلا ت) نيسحلا نب يلع نب نسحلا دمحم وبأ :ينارحلا ةبعش نبا (7)

 ؛(1947-؟ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق ؛يرافغلا ربكأ يلع :قيقحت ؛هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا لآ نع

 .575 ؛«(ت.د) ركفلا راد - توريب «ةمئألاو يبنلا باحصأ نم ةمهم تايصخش :نيمأ دمحم ,فجن ؛ ١159 20 شماه

 .4805/0 «ةباصإلا :ينالقسعلا رجح نبا :رظني (")

 (ط.د) مق ءيبسوج ندسرام :قيقحت «يزاغملا :(م8757/ه5701ت) دقاو نب رمع نب دمحم ؛يدقاولا (:)

 لمادا ل459

 ليذملا ليذ نم بختتملا :(م477/مه١٠1ت) ريرج نب دمحم رفعج وبأ ؛يربطلا ؛794/5١ :تاقبطلا :دعس نبا (0)

 نب يحلا دبع ؛يلبنحلا دامعلا نبا ؛ 158 :(1979) يملعألا ةسسؤم - توريب «نيعباتلاو ةباحصلا خيرات يف

 51/١. :(ت.د) ثارتلا ءايحإ راد - توريب ءبهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش :(م1778/ه85١1تر) دمحأ



 فر

 مالاسلا ىيلع يلع مامإلل هوالو

 يلع مامإلا باحصأ نم ناك هنع هللا يضر دايز نب ليمك نأ هيف كش ال امم ْنِإ

 نيبرقملاو نينافتملا '”هيبحمو هتصاخو هتعيش رايخ نمو لب مالسلا هيلع بلاط يبأ نب

 رف هو دس هظايسلا قلل ىتع لوس نم" قيدتلا نلف ةينيففا لاعب عناق

 ةناكملاب فصو نم ةباحصلا نم هريغك هنع هللا يضر ناكو ءاهنم قثوتلا عم الإ ةياورلا

 هللا يضر يدمحملا ناملس طابتراك هئامتناب وهف مالسلا هيلع ىلع مامإلا نم ةبرقملا

 ل هال انا نوسولا نم دنع

 مق «بولقلا داشرإ :(يداليملا رشع عبارلا نرقلا/يرجحلا نماثلا نرقلا ت) دمحم نب نسحلا دمحم وبأ ؛يمليدلا )١(

 ءديس داؤف :قيقحت «ربغ نم ربخ يف ربعلا :يبهذلا ؛5؟57/7 ١9454(/ - ؟ط) يضرلا فيرشلا تاروشنم -

 56/١. :(1951) (ط.د) تيوكلا

 يربكعلا هللادبع وبأ ملعملا نب نامعنلا نب دمحم نب دمحم ءديفملا ؛171/7 ؛نيحورجملا :نابح نبا )١(

 5 :(1197 - ؟ط) ديفملا راد - توريب «يرافغلا يلع :قيقحت ءصاصتخالا :(م77١1/ه51ت)

 نب دمحأ نب نيسح «يقاربلا ؛؟78/؟5 «تايفولاب يفاولا :يدفصلا ؛59١ ؛لوقعلا فحت :ينارحلا ةبعش نبا (")

 - ١ط) ةيرديحلا ةبتكملا - فرشألا فجنلا «ةمعط دمحأ دجام :قيقحت «ةفوكلا خيرات : ينسحلا نيز نب ليعامسإ

 للا

 وهف هيبأ مسا امأ ةبزرام ليقو دوبك ليقو «هبام وأ ةيام ليقو «هيوهام ناملس مسا يدمحم ا ناملس (5)

 نم سراف نم هلصأ ناك «هللا دبع وبأ كي «يسرافلا كلملا رهجونم دلو نم شيشج رذآ نب ناشخذب

 لانش يذلا وهو «قدنخلا هدهاشم لوأ ,ةنيدملا هلو هيلع هللا ىلص لوسرلا مودق دنع ملسا «نيرمعملا

 هيلع هللا ىلص لوسرلا لاقو ا ًادهاز ًالضاف ًاريخ ناكف ؛هرفحب هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلع

 ماقاف نئادملا ىلع مالسلا هيلع يلع مامإلا هلعج ؛(رخآلاو لوألا ملعلاب صوصخم ناملس» :هقح يف هلآو

 :يزملا ؛7/5١ «تاقبطلا :دعس نبا :رظني .(م10/ه77) ةنس ليقو (م500/ه70) ةنس يفوت يح اهيف

 ةسسؤم - توريب ءيجرغاصلا نومأم :قيقحت «ءالبنلا مالعأ ريس :يبهذلا ؛!١١/50 :؛لامكلا بيذق

 - ١ط) ركفلا راد - توريب ءبيذهتلا بيذق :ينالقسعلا رجح نبا ؛066/١ ١1997(:  هط) ةلاسرلا

 ياهزجلا يمويقلا :قيقحت ءناملس لئاضف يف نمحرلا سفن :نيسح ازريم «يسربطلا ؛؛, 5 ؛ 4

 .70 ١195٠(.,  ١ط) قافآلا ةسسؤم - ناريإ «يناهفصألا

 ةمئألا رابخأ رردل ةعماجلا راونألا راحب :(م١١17/ه١١١١ت) رقاب دمحم «يسلجما ؛" ءصاصتخالا :ديفملا (0)

 .7175/95 ١9/417(, - ”ط) ءافولا ةسسؤم - توريب «راهطألا
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 هيلع نينعا كلذلو 203: ناك تا ةيعدقللا يضر دايز نب ليمك نع فرع امثو

 مالسلا هيلع اعد ذإ ,"”فلاخملا فرطلا عم هتالسارم يف مالسلا هيلع يلع مامإلا

 ,«(قاقث نم ةرشع يلإ لخدأ» :هل ًالئاق "”عفار يبأ نب هللا ديبع لاملا تيب يف هبتاك

 ناك مهامس يتلا مهئامسأ نع هللا ديبع رسفتسا اًملف «©"”نينمؤملا ريمأ اي يل مهّمَّس :لاقف

 هللا ديبع ىلإ بتك مالسلا هيلع مامإلا ْنِإ :ليقو ؛مهدحأ هنع هللا يضر دايز نب ليمك

 نم ناكف «لاملا تيبب ةصاخلا تاباسحلا ءارجإل تاقثلا نم ةرشع كلصيس عفار يبأ نبا

 .باسمحلا دراومب هملعو هتقثل كلذو «هنع هللا يضر دايز نب ليمك مهنيب

 «ةفداصم نكت مل هنع هللا يضر دايز نب ليمك امب يظح يتلا ةلزنملا كلت

 مامإلا ناكو ؛«"”هالسلا هيلع يلع مامإلا دي ىلع هذملتتو هتمزالمل ةجيتن امن

 رادلا ةبتكم - ةرونملا ةنيدملا ءتاقثلا ةفرعم :(م8174/ه١77ت) حلاص نب هللا دبع نب دمحأ نسحلا وبأ «يلجعلا )١(

 . 5" )١91/7(: فراعملا ةرئاد  دنحلا «تاقثلا «نابح نبا ؛5؟19868(:59/7  ١ط)

 «شومرع بتار دمحأ :قيقحت «لمجلا ةعقوو ةنتفلا :(م9١8/ه١٠7ت) يدسألا رمع نب فيس «يبضلا :رظني (1)

 ه578ت) يكملا دمحأ نب قفوملا ءيمزراوخلا ؛ ٠١8 - ٠١49 :(1959 - ١ط) سئافنلا راد - توريب

 .771 :(19975 - ؟ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق «بقانملا م11

 همسا ليقو تباث :ليقو ملسأ عفار يبأ مساو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلوم يندملا عفار يبأ نب هللا ديبع (؟)

 هيلع نينمؤملا ريمأ اياضق باتتك هلو هصاوخ نم لب مالسلا هيلع يلع مامإلا باحصأ نم هللا ديبعو «زمره

 ديبع دهش «ناورهنلاو نيفصو لمجلا ةباحصلا نم مالسلا هيلع يلع مامإلا عم دهش نم ةيمست باتكو مالسلا

 ؛؟7/7 «تاقبطلا :دعس نبا :رظني .(م١57/ه٠65)ةنس يفوت ؛هبورح مالسلا هيلع يلع مامإلا عم هللا

 ١ط) ةيملعلا بتكلا راد - توريب ءضوعم يلع دمحم ءاطع دمحم :قيقحت ءراكذتسالا :ربلا دبع نبا 0

/””:. 

 ؛ةجهملا ةرمثل ةجحملا فشك :(م1777/ه775ت) ىسوم نب يلع مساقلا وبأ نيدلا يضر ؛سوواط نبا (5)

 دمحم نب يلع نب نسحلا نب دمحم ؛«يلماعلا رحلا ؛175١ )١100(/ ةيرديحلا ةعبطملا - فرشألا فجنلا

 ؛نيسحلا اضر دمحم :قيقحت «ةعيرشلا لئاسم ليصحت ىلإ ةعيشلا لئاسو ليصفت ةقاخ :(م1797/ه١١١ت)

 .7175/70 ,(5-19917ط) ثارتلا ءايحإل مالسلا مهيلع تيبلا لآ ةسسؤم - مق

 ةيرديحلا ةبتكملا _فرشألا فجنلا «نينمؤملا ريمأ انالوم مالك حرش يف نيفراعلا رارسأ :دمحم رفعج ؛مولعلا رحب (4)
 ه#ةهل
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 امزالم ناك املاط ذإ ةغيلبلا هاياصوب هاضوأو ةريثك ًارارسأ هعدوأ دق مالسلا هيلع

 ززعيو "”هتينالع بحاصو مالسلا هيلع ىلع مامإلا رس عدوتسُم دع اذهلف ؛2'”هل

 بحاص تسلوأ) :مالسلا هيلع هل هنع هللا يضر دايز نب ليمك لوق كلذ

 ل

 هاوقثتو مملع

 ناك ذإ «ةفرعملاو ملعلا نم عيفر ىوتسم ىلع هنع هللا يضر دايز نب ليمك زاح

 يف مالسلا هيلع يلع مامإلا نم هلاؤس ةرثك ببسب ةفرعملا نم ةددعتم بناوج يف ملم

 ةيملعلا ةتلئسأ اميسال اهب متهيو اهنع هنيجي السلا هيلع مامإلا ناكو: ءرومألا ىش

 هنع ىوري نمتو تاييغملاو مكحلاو ةمجلا مولعلا هنم دوزت دقو © ”ةيهقفلاو

 يتلا كافرا ذخا ناك نوما قير ةنيدقللاو ةانتلا نق ةفزئسل ناكر "”فدلاتشملا
 هج

 - فرشألا فجنلا ؛هنع هللا يضر دايز نب ليمك يراوحلا :فلخ ليلج دمحم ؛:يواجريزالا ؛5(09٠85)

 ٠١9/7. «نيعباتلاو ةباحصلا نم مالعألا :نيسح ؛يركاشلا ؛17١ 075١١5  ١ذط) ءاوضألا راد

 ؛” )/١95(: (ط.د) مق ءراونألا عبنمو رارسألا عماج :(م1780/ها/87ت) يلع نب رديح ؛يلمألا )١(

 ؛(991١) ةيمالسإلا رادلا - توريب ؛تاداسلاو ءاملعلا لاوحأ يف تانجلا تاضور :رقاب دمحم «يناهبصألا

 .86 ١987(: - ١ط) ركفلا راد - توريب «ليمك ءاعد ىلع ءاوضأ :نيدلا زع ؛مولعلا رحب ؛5

 ءاوضألا راد - توريب «ةعيشلا فيناصت ىلإ ةعيرذلا :كرزباقا ؛ينارهطلا ؛ 55 ؛نيفراعلا رارسأ :مولعلا رحب )١(

 - مق «يدمحألا نسحم :قيقحت ؛لاجرلا تاجرد يف لاقملا بعش :مساقلا وبأ ازريم «يقارنلا ؛1973/8 :؛(ت.د)

 -50١١(: 1١8. ؟ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم

 ةجحملا :(م1180/ه91١٠١ت) نسحم دمحم ؛يناشاكلا ضيفلا ؛؟8 «راونألا عبنمو رارسألا عماج :يلمآلا (5)

 54/١. ؛(ت.د) ةيملعلا ةزوحلا - مق ؛يرافغلا ربكأ يلع :قيقحت ؛ءايحألا بيذَه يف ءاضيبلا

 راد - توريب «يريش يلع :قيقحت «حوتفلا باتك :(م177/ه54١17ت) دمحأ دمحم وبأ ؛يفوكلا مثعأ نبا :رظني (:)

 :يركاشلا 4117 ءهنع هللا يضر دايز نب ليمك يراوحلا :يواجريزالا ؛985/7:(141١ - ١ط) ءاوضألا

 ٠١69/7. «نيعباتلاو ةباحصلا نم مالعألا

 .7/١77؟ :نيحورجملا :نابح نبا (0)
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 000 4 ا

 نم ةريبك ةجرد ىلع ناك هثأب اماقم هنع هللا ىضر دايز نب ليمك داز امتو

 هاتفش رتفت ال هنع ليق ىح ميركلا نآرقلل هتءارق ةرثكب هنع فرعو «ناميإلاو ىوقتلا

 2 3 3 006 ١ 5 + ٠ 0 ٠

 يل هتابثو هتبالصبو هتيب ءافصو هصالخإو هردص ةعسب نزيعو 3 ”نارقلا ةوالت نع

 01 ع

 نانكت 1" "سلم لغو ماش ل الخبو غلا عب ننوعستا امك ةليقلا هكر ةيمحعو: قلل
 2 ٠ 3 سا و

 :ةرومأ لك قف ةطبحلا نم ةريك ةحرد: ىلع ناكو '”هنامز ءالضفو هرصغ "كاش نْم
 5 َ عواإ .ع اح 5 1 0 5

 هيلع ضافأ مالسلا هيلع ايلع مامألا نأ هلضف يف ىفكو «' ”هنيدو هتديقع يف اميسالو

 هللا ىلإ نيعطقنملا نمو هتاذ سكعت ىلا ةآرملاو «" "هللا لضف هفصو امك ؛مالسلا هيلع 5 3 3 3 7١
 ع 1 ع 2غ 2 7 7

 لاثمأ :"”ةفوكلا لهأ دابغةلمج نمو ءناميإلا قئاقحب كسمتلاو داهجلاو ةدابعلا يف

 راد - فرشألا فجنلا ؛هنع هللا يضر نينمؤملا ريمأ ةقث «نيعم : يرديحلا ؛؟؟5 «ءالولاو ةديقعلا ديهش :ولحلا )١(

 .19/8 :(ت.د) (ط.د) ءاضقلا يف يلع مامإلا جاهنم : لضاف «سابع الملا ؛51 :(ت.د) ءايضلا

 .771/؟ ١515(: - ١ط) يداحلا راد - توريب «فراعملا دقارم :دمحم «نيدلا زرح )١(

 نايراصنأ ةسسؤم - مق «ديسلا لامك :ةمجرت «ليمك ءاعد حرش قامعألاو قافآلا يف ةلحر :نيسح «نايراصنأ (”)

 7 5٠5١(

 ليضتفلا نبأ :نوظس نما يظن لاعلان: ةيهيثرعت ام اكو ةعاطلاو هداعلا فنقلاو ةنلكللا تت فاسنلا 4

 ةزوحلا بدأ تاروشنم - مق «برعلا ناسل :(م١111/ها/١1ت) يرصملا يقيرفألا مركم نب دمحم نيدلا لامج

 .ةفالا١٠ يلوح

 52 : نيسح دمحم هللا لضف 4/15 «ليمك ءاعد ىلع ءاوضأ : مولعلا رحب ؛5 «تانجلا تاضور :يناهبصألا (0)

 .1؟ ١6( - ١ط) كالملا راد - توريب «ليمك ءاعد باحر

 ١١. 0/7 «نيعباتلاو ةباحصلا نم مالعألا :يركاشلا ؛518/55 «لامكلا بيذه :يزملا (5)

 ١0. «ليمك ءاعد باحر يف (/)

 ءزجاعملا ةنيدم :(م1196/ه1١١1ت) ناميلس نب مشاه «ينارحبلا ؛19/14١1 ءلامكلا بيذق :يزملا (8)

 دمحم نسح «يرهاوجلا ؛178/7 -١11475(: ١ط) ةيمالسإلا فراعملا ةسسؤم - مق «يئالوملا هللا ةزع :قيقحت

 .414 5٠١(, - ؟ط) رشنلل يئالحم ا ةبتكم - مق ءثيدحلا لاجر مجعم يف ديفملا : يقت
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 .2ههريغو ””هعئخ نب عيبرو ("”ثراحلا نب مامحو ”قرقلا سيوأ

 ملع ةمئأآ ربهاشم نمو «ثيدحلا يف تاقثلا ةمئألا نم هنأ هنع فرع كلذكو

 ءارقلا نمو «' ”أدبملا ىلع تابثلاو ةقحلا ةديقعلا لاطبأ نمو ةعيشلا نم مالكلا

 . ”نيدلا لاجم ىف نيهقفتملاو

 هيلع نينمؤملا ريمأب هنع هللا يضر دايز نب ليمك ةقالع نع انتسارد مضخ فو

 صخأ نم هّنِإ :هنع ليقف هيلإ تبسن لا تافصلا بحاص ةمظع انل حضتي مالسلا

 يلع مامإلاب هصاصتخا ىحضأو ؛"”نميلا لهأ نم ءايفصألا مالسلا هيلع هتذمالت

 كاسنلا دحأ ءجحذم نم دارم نب ةيجان نب نامدر نب نرق ينب نم ينرقلا كلام نب ءزج نب رماع نب ينرقلا سيوأ )١(

 لوسرلا ةايح كردأ ءرمع وبأ هتينكو ورمع نب سيوأ لاقيو «نميلا نم هلصأ نيعباتلا تاداس نم نيمدقملا دابعلا

 عم نيفص ةعقاو دهش دقو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةايح يف ملسأ هنأ روهشملا نأو هري ملو هلآو هيلع هللا ىلص

 خيرات :طايخ نبا ؛71/7١ «تاقبطلا :دعس نبا :رظني .اهيف لتق هنأ ريثكلا حجريو مالسلا هيلع يلع مامإلا

 ١٠١١/١. :«تاقثلا ةفرعم : يلجعلا ؛757 )١19937(: ركفلا راد - توريب «راكز ليهس :قيقحت «طايخ نب ةفيلخ

 :لاق هنأ ركذيو ةشئاعو دوعسم نب هللا دبعو باطخلا نب رمع نع ىور نمن ناك يعخنلا ثراحلا نب مام (؟)
 نبا :رظني .(م180/ه71) ةنس تام ءاردب دهش (كتعاط يف يرهس لعجاو ريسيب يمون نم ينفكأ مهللا)
 «باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا :ربلادبع نبا ؛؟594 «ةفيلخ تاقبط : طايخ نبا ؛8/7١١ ؛تاقبطلا :دعس

 .1559/5 ١997(: - ١ط) ليجلا راد - توريب «يواجيبلا دمحم :قيقحت

 رضم نب سايلا نب ةحلط نب دأ نب ةانم دبع نب روث نب ناكم نب رماع نب ةبلعث نب نم يروثلا معثخ نب عيبر (")
 هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس عست نم الإ مالكلا اولقأ) :هلاوقأ نم ةدابعلا يف افطلت دشأ ناك ديز وبأ ىتكي ناك

 :رظني .(رشلا نم ةذاعتسالاو ريخلا ةلأسمو نآرقلا ةوالتو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ربكأ هللاو هللا الإ

 :(م5١١٠1/ه0٠5ت) ظفاحلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ ءيروباسينلا مكاحلا ؛187/5 «تاقبطلا :دعس نبا

 .557 ١98٠(,  ؛ط) قافآلا راد - توريب ؛يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةنجل :قيقحت ؛ثيدحلا مولع ةفرعم

 ةنيدم خيرات :(م70١1/ه41/1ت) هللا دبع نب هللا ةبه نب نسحلا نب يلع نب مساقلا وبأ ءركاسع نبا :رظني (5)

 .519/75 «لامكلا بيذق :يزملا ؛٠154/0 ١19945(: - ١ط) ركفلا راد - توريب «يريش يلع :قيقحت ءقشمد

 .37 «(ت.د) (ط.د) مالسإلا نونفو ةعيشلا :نسح «ءردصلا ؛547 «ثيدحلا مولع ةفرعم :يروباسينلا مكاحلا (5)

 47 ,هنع هللا يضر نينمؤملا ريمأ ةقث : يرديحلا ؛57 «هنع هللا يضر دايز نب ليمك ءالولاو ةديقعلا ديهش :ولحلا (1)

 .19/0 ءءاضقلا يف يلع مامإلا جاهنم : سابع ءلضاف الملا ؛ 57 -

 دمحم ؛يليبدرألا ؛0 «.(ت.د) (ط.د) نارهط ؛لاجرلا :(م8817//ه7174ت) دلاخ نب دمحم نب دمحأ «يقاربلا (0)
 حت
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 ١ ٍسَعا .٠ 5
 دحأ هنوكب فصو هنأ ةجردل 5 00 اهلخديال ىلا تاحضاولا نم مالسلا هيلع

0 20 ٍِ 7 5 0 

 ذيفنتب هينافتو مالسلا هيلع يلع مامإلا نم هبرقلو «' ”مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ يبراوح
 2 ١0 2 يع 75 ع

 ءاسؤر نم ادودعم ناك هنوك عم 1 ”مالسلا هيلع ىلع مامإلا مداخ هنأب فصو هرماوأ

 ع ع ل 5 4. 03 58 0

 باحصأ نم ناك هّنأ ةيخيراتلا رداصملا ضعب انل تركذ دقو «©”ةفوكلا ىف نيينميلا
8 . 0 : 

 هيلع نيسحلا مامإلا باحصأاأو هيبأ صاوخ نم «مالسلا هيلع نسحلا دمحين يبا مامإلا

 2 07 : : . 4 :ه
 نكح نينيكلو «نيقباسلا نيعباتلا نم ضعبلا هدعو « امهصاوخ نمو مالسلا

 هج

 يشعرملا ةبتكم - مق «دانسإلاو قرطلا نع تاهابتشالا ةحازإو ةاورلا عماج :(م17184/ه١١١١ت) يلع

 ؛مولعلا رحب نيسح «مولعلا رحب قداص دمحم :قيقحت «ةيلاجرلا دئاوفلا : يدهم ؛مولعلا رحب ؛لا١/7 :(1987)

 7557/١. :(1955) قداصلا ةبتكم - نارهط

 (ط.د) لاقملا جاهنم ىلع ةقيلعت :(م1740/ه705١1ت) ديحو «يناهبهبلا ؛ 178/7 ءزجاعملا ةنيدم :يفارحبلا )١(

 ةبتكم - مق «يئاجرلا يدهم :قيقحت «لاقملا فئارط : عيفش دمحم نب رغصأ يلع «يدرجوربلا 488 ؛(ت.د)

 (ط.د) ةاورلا تاقبط ليصفتو ثيدحلا لاجر مجعم :مساقلا وبأ ؛يئوخلا ؛88 1/1/7 :(15990) يشعرملا

 .1 85/١6 لوو؟  هط)

 )١( «نيعباتلاو ةباحصلا نم مالعألا :يركاشلا ؛ 55 «نيفراعلا رارسأ :مولعلا رحب 5/7 ٠١.

 ةيرفعجلا راثآلا ءايحإل ةيوضترملا ةبتكملا - فرشألا فجنلا «يدوبهبلا )ط١  ١1955(: ١165.

 - هط) ديدجلا ليجلا ةبتكم  نميلا «ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم :ميهاربإ «يفحقملا ؛5 ؛لاجرلا : يقاربلا (5)

 رب

 ؛يناهبصألا يمويقلا داوج :قيقحت ءيسوطلا لاجر :(م1١٠1//ه١545ت) نسحلا نب دمحم رفعج وبأ ءيسوطلا (0)

 يلع نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا ريشم ءبوشآ رهش نبا ؛10 :(1545 - ١ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم مق

 - فرشألا فجنلا ءفرشألا فجنلا ةذتاسأ نم ةبخن :قيقحت «بلاط يبأ لآ بقانم :(م197١1/ه588ت)

 111/١9. «ثيدحلا لاجر مجعم :يئوخلا ؛1١5/* )١9057(, ةيرديحلا ةعبطملا

 رحب لآ قداص دمحم :قيقحت ءداود نبا لاجر :(م117 هالة ١ت) يلع نب نسحلا نيدلا يقت «يلحلا دواد نبا (1)

 فجنلا ؛ةيوضترملا رارسألاو ةيولعلا راونألا :رفعج ؛يدقنلا ؛97١ 1917(2) يضرلا تاروشنم - مق «مولعلا

 .558 20١9517 - ؟ط) ةيولعلا ةعبطملا - فرشألا

 يف هربخ اوعمس مهنكلو هتازجعم اونياع الو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا اوري مل نيذلا مه يعبات اهدرفم نوعباتلا (0)

 مل نإو هاقلي وأ يباحصلا نم عمسي نأ هيف يفكيو يباحصلا بحص نم مهو «لوألا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 نب دمحم ركب وبأ «يبرعلا نبا :رظني .ةيبيدحلا دعب ملسأ نم لك ىلع قلطي ليقو «ةيفرعلا ةبحصلا هيف دجوت
0-75 
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 هتايح نم كردي مَلو «هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةايح يف اريغص ناك هّنأل "”ةباحصلا

 يلف ايفل ةفيرشلا

 سأب هل برحلا دنع اروقو) ناك هّنأ هنع هللا يضر دايز نب ليمك هب فصو امثو

 هني اه امك ارهاظ نفت "”0ويباغ ادار اكناف اهات "7 ىياتلا 3 :كوبصو

 يضر دايز نب ليمك نوكي اذكهو فسأل و علا ةءولمت حورب باعصلا هجاوي

 نم اوبستكا نيذلاو ؛قالخألا مركو ةليضفلل الاثم اوناك نيذلا كئلوأ دحأ هنع هللا

- 

 ؛(ت.د) ركفلا راد - توريب ءاطع رداقلا دبع دمحم :قيقحت ؛«نآرقلا ماكحأ :(م18١١/ه0 57ت) هللا دبع

 ؛ميركلا نآرقلا ريسفت :(م9١١1/ه5707ت) يشيرقلا نيسح نب رمع نب دمحم هللادبع وبأ «يزارلا ؛ 7

 نمحرلا دبع نب نامثع ؛يروزرهشلا ؛015/7١ )*50١(4: ركفلا راد - توريب «بيبطلا دمحم دعسأ :قيقحت

 نب دمحم نب حالص نمحرلا دبع يبأ :قيقحت «ثيدحلا مولع يف حالصلا نبا ةمدقم :(م1755/ه157”ت)

 ١1/4. ,(1996١-١ط) ةيملعلا بتكلا راد - توريب «:ةضيوع

 مهدعن ال ةباحصلا) :ةنيدملا ءاهقف دحأ بيسملا نب ديعس لاقف «يباحصلا فيرعت ف ضعبلا فلتخا ةباحصلا )١(

 راج يباحصلا) :ليقو (نيتوزغ وأ ةوزغ هعم ازغو نيتنس وأ ةنس هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ماقأ نم الإ

 :ْنأ ضعبلا ركذ امنيب «رامف نم ةعاس ولو ًامويو ًارهشو ًالوح ًاريثك وأ ًاليلق هريغ بحص نم لك ىلع
 هلا لاقيتلف وكرم وأ هرم دعا نصخسلا تاج لف هلو دن كاعمو هسوحلم ترتك رخل لاقت زل يعلو

 ةباغلا دسأ :ريثألا نبا ؛ 55 «تاقثلا :نابح نبا ؛؟79/7 «تاقثلا ةفرعم : يلجعلا :رظني .(ابحاصت وأ هبحاص

 ؛(ت.د) ةيملعلا بتكلا راد - توريب ءدوجوملا دبع دمحأ لداع ءضوعم دمحم يلع :قيقحت «ةباحصلا ةفرعم يف

 هط) ةعابطلل تمكح - مق «بوبملا لوكشكلا :يركاشلا ؛ 8/١ «ةباصإلا :ينالقسعلا رجح نبا ؛١٠ 0١

 56٠١ ١١. - ١ط) ةيدئاقعلا ناميالا زكرم - مق «ةباحصلا :نيسح يلع «يفاليملا ؛00 -١19910(,

 .6 «(ت.د) (ط.د) «دايز نب ليمك ؛مدقم يلع «ءشنم ؛؟0 «نيفراعلا رارسأ :مولعلا رحب (1)
 نبا ؛00/7 ,(ت.د) فراعملا راد - ةرهاقلا «ميهاربإ لضفلا يبأ دمحم :قيقحت «كولملاو لسرلا خيرات : يربطلا ()

 ؛(19817١ - ١ط) ةيملعلا بتكلاراد - توريب «يضاقلا هللا دبع ءادفلا بأ :قيقحت «خيراتلا يف لماكلا :ربثألا

0" 

 .9//01 «ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا ؛45 5/7 :تاراغلا :يفقثلا (5)

 .58 «قامعألاو قافآلا يف ةلحر :نايراصنأ (4)



«0. 

 ٍِ : 1 ا أ مدكل لوك

 بيغ دقف هنع هللا يضر ليمك ةناكم مغرو ؛©”(م570/ه0٠5) ةنس ناضمر رهش يف

 ةقروثا ف كل رعشا "”فيشألا ني نمعرلا ندع اثنا اذ يحن هموقا ق:كيكمو: ةحئاننلا نع

 اي) :هل جاجحلا لوق يف ءاج ام كلذ دكؤيو '”يفقثلا فسوي نب جاجحلا ةيغاطلا ىلع

 اذإ تح ةفانع الو ةعنج نيملسلا دهشت ال ادغقم كتبي ق' ثمقأف كلما دبع قيتمؤملا

 ءامسلا ميدأ تحت نيتيب رش نإ :تلق مث ربنملا ىلع تدعقف تجرخ ةدنك كاوح علخ

 ةفرفلا 5 1 06( 1

 )١( ةيرديحلا ةبتكملا تاروشنم - فجنلا «رامتلا مثيم :نيسحلا دمحم ءرفظملا )١9560(., ١.

 :قيقحت «لاوطلا رابخألا :(م845/ه7/857ت) دواد نب دمحأ ؛يرونيدلا ةفينح وبأ ؛87/7 «تاقبطلا :دعس نبا (؟)

 .7١11؟ 195٠0(: - ١ط) يبرعلا بتكلا ءايحإ راد - ةرهاقلا ءرماع معنملا دبع

 عم عئاقولا بحاص وهو «ناعجشلا ةداقلا نم «ريمأ عاطم ءيدنكلا سيق نب ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع (*)

 ؛؟17/5 «تاقبطلا :دعس نبا :رظني .(م/7١/ه885) ةنس ليقو (م/7٠/ه/17) ةنس لتق يفقثلا جاجحلا

 ؛71/7 ءمالعألا :يلكرزلا ؛705/5 ءءالبنلا مالعأ ريس :يبهذلا ؛7/١٠ :؛فارشألا باسنأ :يرذالبلا

 .88 - 417 «ةلاسرلا نم يناثلا لصفلا

 .(ج) دايز نب ليمك : يمشاحلا ؛5937/17 «فارشألا باسنأ :يرذالبلا (5)

 نافع نب نامثع مع «ناورم وبأ تكي ءيومألا يشيرقلا فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نب صاعلا نب مكحلا (0)

 نأل «هبلص يف ام نعلو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا مهنعل نيذلا نم ناكو «ةكم حتف دعب ةنيدملا ىلإ همودق ناك

 يف ديعأ مث فئاطلا ىلإ هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا هافن «فقوتي مل هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلل مكحلا ءاذيإ

 باسنأ :يرذالبلا ؛0/١1 «تاقبطلا :دعس نبا :رظني .(م101/ه71) ةنس تام نافع نب نامثع دهع

 .5050/8 «ةباصإلا :ينالقسعلا رجح نبا ؛011/5 :؛فارشألا

 «فيقث نب فوع نب دعس نب ورمع نب بعك نب كلام نب بتعم نب دوعسم نب رماع نب ليقع يبأ نب مكحلا (1)
 «تاقثلا :نابح نبا ؛707/1* «فارشألا باسنأ :يرذالبلا :رظني .يفقثلا فسوي نب جاجحلا دج وهو

 ا

 .595/1 «فارشألا باسنأ :يرذالبلا (0)
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 مث نافع نب نامثع نم هنع هللا يضر دايز نب ليمك فقوم حضوي اذهو

 يف الثمتم اليوط ةحاسلا نع بيغ نأ دعب يومألا ماظنلا ةضراعم يف هرودو هكارتشا

 يفقثلا فسوي نب جاجحلا يومألا حافسلا دض ثعشألا نبا ةروث يف ءارقلا عم هتكراشم



 هتليبق بسن :ايناث

 لئابقلا نم يهو هنع هللا يضر دايز نب ليمك اهنم ردحني يتلا ةليبقلا ربتعُت

 بجشي نب ديز نب ددأ نب كلام جحذم ةليبق يهو ''”ةيبرعلا ةريزجلا يف ةريبكلا ةيناميلا

 جحذم ليقو ءأبس نب بجشي نب ناطحق نب برعي نب نالهك نب ديز نب بيرع نبا

 ه5 5 8 : ع

 1 خيراتلا يفريبك رود اه ناكو ءجحذم وهو اه ىلعأ

3 : 2 ّ 0 
 ونبو ١ دار-مو 5 1 سنع اهنم ةميظع لئا-بق اهيلإ بسئنتو

 ام يه ليقو امب تطاحأ تارفلاو ةلجدو شبحلا رحبو سراف رحب نيرحبلا نأ مسالا اذهب تيم ةيبرعلا ةريزجلا )١(
 .581/1 ؛١/5 ؛مجعتسا ام مجعم :يركبلا :رظني .توم رضح ىلإ ةفوكلا ةيسداق نيب

 :(م7١٠1/ه455ت) ديعس نب دمحأ نب يلع دمحم وبأ ؛يسلدنألا مزح نبا ؛557/* «تاقبطلا :دعس نبا (؟)

 نبا ؛1987١5(:7 - ١ط) ةيملعلا بتكلا راد - توريب «ءاملعلا نم ةنجل :قيقحت ؛«برعلا باسنأ ةرهمج

 ءنامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو :(م1587/ه781ت) دمحم نب دمحأ نيدلا سمش سابعلا وبأ ءناكلخ

 . 570/7 )١9574(, ةفاقثلا راد - نانبل ءسابع ناسحإ :قيقحت

 .779/5 :(ت.د) يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد - توريب ؛مالسإلا لبق برعلا خيرات ف لصفملا :داوج «يلع (")

 رغصألا دعسو ربكألا دعس هدالوأ نم أبس نب نالهك نب ديز نب بيرع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب جحذم نب سنع (4)
 هبر دبع نبا :رظني .هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا عم ريو م نب رماع سنع فارشأ نمو ءرمعو كلامو

 بتتكلا راد - توريب «نيحرتلا ديجملا دبع :قيقحت ءديرفلا دقعلا :(م٠15/ه178ت) دمحم نب دمحأ ءيسلدنألا

 .1617/5 ءباسنألا :يناعمسلا ؛505 «برعلا باسنأ ةرهمج : مزح نبا ؛757/7” ١1987(: - ١ط) ةيملعلا

 دارم نوطب نمف ءأبس نب نالهك نب ديز نب بيرع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب كلام نب رباحي همساو دارم (0)
 »و



 نذر

 هوغو "فراخ

 نم تدعو ءاهنم تبعشت لئابقلا ْنأل (بعش) ظفل جحذم ةليبق ىلع قلطأ دقو
 ."”لئابق اهنم عرفتت (مجامجلا) نأل برعلا مجامج

 نيذللا "”يركبلاو ”يرذالبلا نم لك قفتيو ءجحذم نم ةريبك ةليبق عخنلاو

 نب مدقي نب ةانم ذوع نب ناثمطلا نب ورمع نب رسج وه عخنلا نأب :امهتياورب نادرفني

 (”يربطلا ركذ دقو ءدايإ ىلإ عخنلا بسني كلذبف «رازن نب دايإ نب يعد نب ىصفأ

 ةياور يف هنكل ءجحذم نم عخنلا

 نأ

 يضر رتشألا اكلام نأ كلذو ءدايإ ىلإ مهبسني ىرخ اما
- 

 ؛نارجن ىلع هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلل ًايلاو ناك ءكيسم نب ةورف دارم نب ةيجان نمو «معنأو رهازو ةيجان

 هيلع هللا ىلص لوسرلا ْنِإ لاقي يذلا وهو ينرقلا سيوأو ثوغي دبع نب ةريبه نب سيق دارم نب رهاز ينب نمو
 بابللا :ريثألا نبا ؛757/7 ءديرفلا دقعلا : يسلدنألا هبر دبع نبا :رظني .«ةنجلا تعافشب لخدي» هيف لاق هلآو

 .9//181 ,(ت.د) رداص راد - توريب «باسنألا ٍبيذَق ىف

 .ةيواعم مايأ ناسرخ يلاو دايز نب عيبرلا مهنم ددأ نب كلام نب دلج نب ةلع نب برح نب بعك نب ثراحلا )١(

 باتك :(م05٠15١/ه/808ت) نمحرلا دبع ءنودلخ نبا ؛! 45/7 ءديرفلا دقعلا : يسلدنألا هبر دبع نبا :رظني

 راد - توريب ءربكألا ناطلسلا يوذ نم مهرصاع نمو ربربلاو مجعلاو برعلا مايأ يف ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا

 .؟500/7 «(ت.د) يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 7 57/؟ ,ديرفلا دقعلا : يسلدنألا هبر دبع نبا ؛588- 7717/١ «ريبكلا نميلاو دعم بسن :يبلكلا نبا (؟)

 «برعلا باسنأ ةفرعم يف برألا ةياف :(م1518١/ه١87ت) يلع نب دمحأ سابعلا وبأ ءيدنشقلقلا 7

 .181/ ,17 7 ؛(ت.د) ةيملعلا بتكلا راد - توريب

 - توريب «راطع روفغلا دبع دمحأ :قيقحت ,حاحصلا :(م7١٠1/ه197ت) دامح نب ليعامسإ ءيرهوجلا :رظني ()

 روطتلاو يخيراتلا قمعلا نيب ةفوكلا :ىسيع نسح :ميكحلا ؛1385(:1841/0 - ةط) نييالملل ملعلا راد

 .17 50١4(, - ١ط) تاعوبطملل فراعلا راد - توريب ؛يملعلا

 .17//7717 ؛؟ا//١ «فارشألا باسنأ (5)

 517/١. ءمجعتسا ام مجعم (0)

 .401/7 «لسرلا خيرات (1)



>32: 

 ردابي نم لاقف مورلا نم لجر ذئموي جرخ امدنع '”كومريلا ةكرعم يف ''” هنع هللا

 .””(يدايإلا مالغلا انأو اهذخ) : يمورلل لاقف هنع هللا يضر رتشألا هيلإ جرخف

 عم مهفقومل جحذم ىلإ نوبستنيو عخنلا مسا ىلع نوظفحتي اوناك مهْنِإ ليقو

 مضت عخنلا ةليبقو 9 ةيمأ ينب ءافلخ نم نيفدهتسم اوراصف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 .”ةعيش اهلك تناك اهوطبو جحذم ْنأ ركذ دقو « ”نوطبلا نم ًاددع

 نب كلام نب دعس نب ةميذج نب ثراحلا نب ةعيبر نب ةملسم نب ثوغي دبع نب ثراحلا نب كلام وه رتشألا )١(

 هعم دهش مالسلا هيلع يلع مامإلا باحصأ نم «ةتؤم ةوزغ لاطبأ نم ناك ميهاربإ وبأ نكي ءجحذم نم عخنلا

 هتمعطأ مخل نم ةأرما هتلتق ءرصمو ةريزجلا ةيالو مالسلا هيلع مامإلا هالو اهلك هدهاشمو نيفصو لمجلا ةكرعم

 ؛تاقبطلا :دعس نبا ؛١/597 «ريبكلا نميلاو دعم بسن :يبلكلا نبا :رظني .تامف السع هيلع برشف امس

 .1155/* «باعيتسالا ءربلا دبع نبا ؛ 5١6 ؛برعلا باسنأ ةرهمج :مزح نبا 5

 :(م 77 /ه0١) ةنس رمع مايأ يف لبقو (م75/ه1١) ةنس ركب يبأ مايأ يف مورلاو نيملسملا نيب تعقو كومريلا ةكرعم (1)

 :رظني .ماشلا ةيحانب داو يف تناكو «ليلق الإ مهنم جني ملف «ديلولا نب دلاخ ةدايقب مورلا ىلع نوملسملا اهيف رصتناو
 ميهف :قيقحت «ةنيدملا خيرات :(م870/ه777ت) رمع ديز وبأ ءيرمنلا ةبش نبا ؛88 «ةفيلخ خيرات : طايخ نبا

 .574/ «نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي ؛151//١ ١1984(. - ١ط) ركفلا راد - مق «دمحم

 .51/1/07 ءقشمد خيرات :ركاسع نبا ؛501/7 «لسرلا خيرات : يربطلا (؟)

 4/٠١. «قارعلا يف ةيبرعلا لئابقلا ةلسلس :يناروكلا (5)

 ءءادع ونب «رماع ونب «نابهص ونبو ءءادص ونب «ةثراح ونب ءرسج ونب «مثج ونب «ةميذج ونب «ركب ونب «ةهيلأ ونب (0)

 ؛59117- 584/١ نيبكلا نميلاو دعم بسن :يبلكلا نبا :رظني .ليلهو ونب «ليبهو ونب ءلاله ونب ءبعك ونب
 وبأ «يسلدنألا ؛5١5 «برعلا باسنأ ةرهمج رج نبا ؛17-757 57/7 ,ديرفلا دقعلا : يسلدنألا هّبر دبع نبا

 يوسوملا يدهم دمحم :قيقحت ؛باسنألا لوصأب بابلألا ةركذت :(م90١٠١/ه58/8ت) ىلوملا دبع نب دمحأ رفعج

 برألا ةياف : يدنشقلقلا ؛175-178 ,(١١550-١1ط) رشنلاو ةعابطلل بهاوملا ةسسؤم - توريب ؛يناسرخلا

 بهذلا كئابس :يدادغبلا نيمأ دمحم زوفلا وبأ يديوسلا ؛107 75١6 ,186 ,177 «برعلا باسنأ ةفرعم يف

 مجعم :اضر رمع ؛«ةلاحك 4181/2105 :(7١50-١ط) ةيملعلا بتكلاراد - توريب ؛برعلا لئابق ةفرعم يف

 ةليبق :مساج دمحم «يميلدلا؛ 40/١ :(1144١-ا/ط) ةلاسرلا ةسسؤم - توريب «ةثيدحلاو ةميدقلا برعلا لئابق

 ريتسجام ةلاسر «(م/14-ه770/م177 -ه55) نم يومألا رصعلا لالخ قارعلا ثادحأ يف اهرودو عخنلا

 )5٠٠١(, ١١-18. (دشر نبا) ةيبرتلا ةيلك - دادغب ةعماج «ةروشنم ريغ

 ةفوكلا :ميكحلا ؛!/0 )250٠١(: يبرعلا ركفلا راد  ةرهاقلا «ةيبرعلا لئابقلا ةعوسوم :ناميلس دمحم ءبيطلا (1)

 ؛يبغصملا دمحم يقت :ةمجرت «:ةفوكلا ططخ :سيول «سوينيسام ١١5 ؛يملعلا روطتلاو يخيراتلا قمعلا نيب
 هو



 وعز

 ةثعبلا لبق عخنلا ةليبق نطوم

 يف جحذم عم اوراصف دالبلا نم اهالاو امو '”ةشيب ةيحان عخنلا ةليبق تنطوتسا
 (6) :د (5) ءا + هيد ا (5) 1

 دالب ىلإ دممو ' مرج لئابق تراسو) : يركبلا ركذو « مهيلإ اوبستناف مهرايد

 هدلو رثك املو «(اهالو امو "”تيلثتو '”نارجن نم مهلزانم يف جحذم اورواج ...نميلا

 .""'ةنيثدلا ىلإ لوحت
 اهيفو نميلا دالب يف ةشيب ىلعأ يف ةثعبلا لبق يلصألا مهنطوم حبصأ اذهبو

 لامشلا يف جحذم رارقتسا ىلع امب لدتسن يتلا ةيخيراتلا ةلدألا نمو ءاورشتنا مث اورثاكت

 تررخلا ميم كلم: ىسسنقلا أوما نإإب + """ةراسنلا نفتقت قف ءاجام مثلا ند نقرلا
 مدع

 ./6 (تءد) قرولا راد  دادغب

 ةدعب يمسو ةيبرعلا ةريزجلا ةيدوأ ربكأ نم ةشيب يداو دعيو نميلا دالب نم لهألا ةريثك داو يف ءانغ ةيرق مسا ةشيب )١(

 وأ ناطبع ةشيب وأ لخنلا ةشيب يداو وأ نارهش يداو ليقو ليشه يداو ليقو طيشم نب ةشيب يداو ليق ءامسأ

 «برعلا لئابق ةعوسوم :ميكحلادبع «يلئاولا ؛١/074 «نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي :رظني .ريمع نب ةشيب

 .5945/5 :(ت.د) ةماسأ راد -ندرألا

 )١( «فارشألا باسنأ :يرذالبلا :رظني ١//ا؟؛ 577/1.

 ةرهمج : مزح نبا :رظني.دجن يف ةعاضق نب يفاح لا نب نارمع نب ناولح نب نابز نب مرج ىلإ بسدت ةليبق مرج (:)
 .77«باسنألا ريرحت يف بابللا بل : يطويسلا«”١/1؛مجعتسا ام مجعم :يركبلا ؛ 0 ١؛برعلا باسنأ

 نونكسي ةيناطحقلا لئابقلا نم «ةعاضق نب فاحلا نب ملسأ نب دوس نب ثيل نب ديز نب دف ىلإ بسدت ةليبق دش (0)

 .54472برعلا باسنأ ةرهمج : مزح نبا :رظني .سلدنألاو ماشلاب مسقو نارجن برق نميلاب

 «مجعتسأام مجعم :يركبلا :رظني .نميلا قش نم زاجحلاب ةنيدم ليقو ةكم ةيحان نم نميلا فيلاخم نم نارجن (1)

 .5709/0 ؛نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي؛؛ 15

 . 0 «نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي :رظني .ةكم برق زاجحلاب عضوم ثيلثت (0)

 :رظني .ةنيثدلا اومسف اهنم اوريطتف ةنيفدلا ةيلهاجلا يف ىمست تناك اهّنِإ لاقيو ءندعو دنجلا نيب ةيحان ةنيثدلا (8)

 بتك دق ناكو م”78 ماع ىلإ هخيرات عجري «سيقلا ؤرما شقن ب فرعي امك وأ ةرام رجح وأ ةرامنلا شقن (9)
 هبل



 اره

 7 5 ٠ 0 ياو هك 0607 و ما 0
 لمه تتش يذلا وهو اهكولمو ' رازن ةليبقو دسأ ةليبق عضخأ (م158-58/)

 5 0 : ءاد 00 ْ : : ٠
 ىلإ ةرجه لا ىلإ ةرطضم جحذم لئابق لعج امن «  «(نارجن راصح يف حجنو جحذم

 ." "دجنل وتنقل ؤرما وزغ دعب يأ بونجلا

 اهمالسإ

 ةكم حتف رثأ ىلع (م570/ه9) ةنس يف ةنيدملا ىلإ ءيجملاب برعلا لئابق تأدب

 0 ل ا ل ا ا

- 

 يبرع كلم ربق دهاش ةرامنلا ةباتكو ءزوردلا لبج نم ةيقرشلا ةرحلا يف وهو ماشلا دالب يف هعضوم ءيطبّنلا طخلاب

 ًاليلد نوكتل عبرم ءانب وهو «كلملاربق ىلع تنود ؛مالسإلا لبق ةريحلا يف ةرذانملا كولم دحأ سيقلا ؤرما ىعدي

 ةخسنلاب سيراب يف رفوللا فحتم ظفتحيو ءرطسأ ةسمخ نم فلأتت «ربقلا بحاص مسا اهنم نوفرعي سانلل
 دمحم ؛يورغلا ؛4١/” «برعلا خيرات يف لصفملا :يلع :رظني 140١. ماع رلكامو وسود هفشتكا ةيلصألا

 179/١. :(1997-١ط) يداحلا ةسسؤم - مق ؛يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم : يفسويلا يداه

 «شيرق نم بعك نب ةرم نب بالك نب يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ مهنم لئابقلا نم ةدع مسأ دسا ةليبق (1)
 لئابق مجعم :ةلاحك ؛١/178؛باسنألا :يناعمسلا :رظني.دجن ضرأ نم خركلا يلي اميف مهدالب تناك

 51/١. «برعلا

 .7«برعلا باسنأ ةرهمج :مزح نبا :رظني .قتعت نب ناندع نب دعم نب رازن ىلإ بسنت رازن ةليبق (1)
 ؛5-17” )١1909(: ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم - ةرهاقلا ؛مالسإلا لبق ايروس يف برعلا :وسيد «ةنيز (”)

 ٠١. «عخنلا ةليبق : يمليدلا

 ؛ 177 ؛يملعلا روطتلاو يخيراتلا قمعلا نيب ةفوكلا :ميكحلا ؛007/؟ ؛برعلا خيرات يف لصفملا :يلع (:)

 ٠١. «عخنلا ةليبق : يمليدلا

 يقرش يف نميلا دجن ضعب ماشلاو قارعلا اهلفسأو نميلاو ةماق اهالعأ يلا ةضيرعلا ضرألل مسا وه دجن (5)

 دجن يلامشب لصتي زاجحلا دجن يبونج نأ ريع ناجنت وكر نميلا دجنو «عاقبلا ةيوتسم لابجلا ةليلق يهو «ةماق

 .550 ,555/0 «نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي :رظني .نميلا

 وليك ةسمخ يلاوح خسرفلاو) ًاخسرف رشع انثا ةكم نيبو اهنيب فيقث دالب وهو جو داو وه فئاطلا (5)
 .1/5«نادلبلا مجعم : يومحلا توقاي :رظني .الوح ينبملا اهطئاحب تيم «(تارتم

 ىلع مهاوت اوعمج مورلا نأ هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ملع امدنع (م170/ه9) ةنس تعقو كوبت ةوزغ (0)



 انذي

 برعلا تنقيأ شيرق تملسأ املف ''”مارحلا تيبلا ديلاقم اهديبو ؛ةدايقلا ةباثمب مهل تناك

 لاق ايك ءاجارفأ هلا ننف اولكدكهلاو هيلع هللا :ىلض نو تسرلا تودع نم قونولال هلأ

 ُمَتَملاَو ِهّللا ٌرْصَن ءاَجاَذِإ# : لجو ّرع
 ." 'مهمدقتي سيئر ةليبق لكلف :' ”4اباوت ناك ُهْنإ هرْفْغتْساَو كبَر دْمَحِب ْحَّبَسَف 7 57 ا ف ع رى عم .ة ته قام. م 6 شارل

- 

 اجلَوفأ هللا نيد ىف َنوُلْخْدَي سائلا َتْنَأَرَو © ا 9 5 4 ا ا 2 - 0 معهم

 لوسرلا لاسرإ دعب ؛"”ةيعامج ةروصب مالسإلا ىلإ نويجحذملا لخد اذكهو

 ةنيدملا ىلإ تلصو دقو (م570/ه5) ةنس يف نميلا ىلإ لسرلا هلآو هيلع هللا ىلص

 ةنس فو «هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا دي ىلع اهمالسإ تنلعأو ةينمي دوفو ةرونملا

 ىلإ ةيرس يف مالسلا هيلع ايلع مامإلا هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا هجو (م١51/ه١٠)

 لوسرلا ةيصو ًالماح جحذم ضرأ ىلإ لصوف مالسإلا ىلإ سانلا ةوعدل نميلا لامث
 ." ”(كولتاقي ىح مهلتاقت الف مهتحاسب تلزن اذإ» :هعم هلآو هيلع هللا ىلص

 لج

 ىلع مالسلا هيلع ايلع مامإلا فلخ نأ دعب هتدايقب ةيركسع ةلمح زهجف نيملسملا لاتقل ماشلا دالب دودح

 :رظني .ماشلاو ىرقلا يداو نيب عضوم كوبتو ءاهلهأ حلاص يح ًامايأ احب ماقأف كوبت لصو ىح راسو هلهأ

 مجعم :يومحلا توقاي ؛"١/7٠ ,مجعتسا ام مجعم :يركبلا ؛١1١-١٠١/ ؛لسرلا خيرات :يربطلا

 ١5/7. «نادلبلا

 دبع نيدلا ييحم دمحم :قيقحت «ةيوبنلا ةريسلا :(م 877/ه8١5ت) يريمحلا كلملا دبع نب دمحم وبأ ءماشه نبا )١(

 برعلا خيرات :ديشر «يليمجلا ؛1917/7١ «لماكلا :ريثألا نبا ؛4554/5 )١9717(: يفدملا ةعبطم - ةرهاقلا ءديمحلا

 .”81 ,((5١١5-١طط) يميداكألا باتكلل ةينانبللا ةسسؤملا  توريب «ةيمالسإلا ةوعدلا رصعو ةيلهاجلا يف

 )١( :ةيآلا ءرصنلا ةروس ١-".

 راد  توريب ءيبوقعيلا خيرات :(م5١3/ه797ت) حضاو نب بهو نب رفعج نب بوقعي نب دمحأ :يبوقعيلا ()
 ./8/7؟ «(ت.د) رداص

 .170 «يملعلا روطتلاو يخيراتلا قمعلا نيب ةفوكلا :ميكحلا (5)

 دبع دمحأ :قيقحت «هايارسو لوسرلا تاوزغ ؛79/7١ «تاقبطلا :دعس نبا ؛1/4/7١٠ «يزاغملا :يدقاولا (0)

 يخيراتلا قمعلا نيب ةفوكلا : ميكحلا :رظنيو 4١594 :(1١-١1181ط) ةعابطل توريب راد - توريب ءراطع رافغلا

 ١78. «يملعلا روطتلاو



 نبل

 أشي ىل هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ ىلع لدي امّنإف ءيش ىلع لد نإ اذهو

 مالسإلا ىلإ مهاعد ام دنع كلذلو «ةيملسلا قرطلا دافنتسا دعب الإ ةوقلا مادختسا

 ىرخأ ةرم مالسإلا ىلإ مهاعد مث مهبلط نع ًفكف اومزمناو اوقرفتف مهيلع لم اوبأف

 انءارو نم ىلع نحن) :اولاقو مالسإلا ىلع مهئاسؤر نم رفن هعيابو اوباجأو اوعرسأف

 .©”(هللا قح اهنم ذخف انتاقدص هذهو انموق نم

 «نميلا ىلإ ' 'ديلولا نب دلاخ هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثعب ىرخأ ةياور فو
 ايلع مامإلا هلآو هيلع هللا ىلص ثعب مث ؛هوبيجي ملف رهشأ ةتس مالسإلا ىلإ مهوعدي
 مهيلع أرق مالسلا هيلع يلع مامإلا لصو املو «دلاخب قحلي نأ هرمأف «مالسلا هيلع

 بكر دعنا وهن ايلك "ناره فمان اف بنا هيلع هلال لوو باك
 :لاقف سلج مث ادجانس ٌرخهياتك أرق املق.هلآو هيلع هللا :ىلص هللا لوس ىلإ كلذب

 ىح «مالسإلا ىلع نميلا لهأ عباتت مث "”(نادمه ىلع مالسلا نادمه ىلع مالسلا»

 أ

 يلع نب دمحأ نيدلا يقت «يزيرقملا ؛74١ «هايارسو لوسرلا تاوزغ :دعس نبا 41١1/4/7 :يزاغملا :يدقاولا )١(

 )١- ةيملعلا بتكلا راد - توريب «يسيمنلا ديمحلا دبع دمحم :قيقحت ,عامسألا عاتمإ :(م5١ 5 ١راه855ت)

849) 47/5. 

 دبع وبأ ليقو ناميلس وبأ كي ءيموزخملا يشرقلا موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ديلولا نب دلاخ (؟)
 ةنس همالسإ ناك ليقو «هترجهو همالسإ تقو يف فلتخاو «ةيلهاجلا ف شيرق فارشأ دحأ دلاخ ناك «نمم>رلا

 ءاهءاهز وأ فحز ةئام تدهش دقل) :هتافو دنع لاقو ؛ةحلط نب نامثعو صاعلا نب ورمع عم (م175/ه4)

 الف ءريعبلا تومي امك يشارف ىلع تومأ اذ انأ اه مث «ةيمر وأ ةنعط وأ ةبرض هيفو الإ ريش عضوم يدسج ف امو

 ءراكذتسالا :ربلا دبع نبا :رظني .(م151/ه١7) ةنس ةنيدملاب قوت لب :ليقو صمحب يفوتو (ءانبجلا نيعأ تمان

 .5//559-571 455/١ «باعيتسالا 0

 نب نالهك نب ديز نب كلام نب رايخلا نب ةعيبر نب ةلسوأ نب ديز نب كلام نب نادمه ىلإ بسنت ةليبق نادم ()

 .197-590:4/5:برعلا باسنأ ةرهمج : مزح نبا :رظني .ةيناطحقلا لئابقلا نم ءأبس

 :(198-؟ط) ركفلا راد - توريب ّمألا باتك :(م814/ه04٠7ت) سيردإ نب هللا دبع وبأ ؛يعفاشلا (5)

 .1737/7 «ءلسرلا خيرات : يربطلا 0
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 دعم نب ورمع ةدايقب مهمالسإب هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلع ديبز دفو مدق

 هللا ىلص لوسرلا ىلع تمدق يتلا دوفولا رخآ وه عخنلا ةليبق دفو نإ ليقو ''”بركي
 نيدفاو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ نيلجر عخنلا ثعب امدنع كلذو ؛"''هلآو هيلع

 لوسرلا ىلع امدقف «”شيهجلاو "'ليحارش نب بعك نب ةأطرأ مهنم ؛مهمالسإب
 امهموق ىلع هاعيابف مالسإلا امهيلع هلآو هيلع هللا ىلص ضرعف هلآو هيلع هللا ىلص
 «امكلثم امكموق نم امكءارو له» :لاقف امك هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا 56

 عطقي مهلكو انم لضفأ مهلك الجر نيعبس انموق نم انفلخ دق هللا لوسر اي) : الاق

 هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا امهل اعدف ؛(ناك اذإ رمألا يف اننوكراشي امو رمألا

 ىلإ تءاج عخنلا دوفو نإ نقر , ”(عخنلا يف كراب مهللا» :لاقو ريخب امهموقلو

 هللا ىلص لوسرلا ابجعأ نالجر اهيف ناك ةرم :نيترم هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 ناك ءرشعو ةئام ليقو نينس تسو ةئام نب وهو ةيسداقلا دهش «ةقث فوك يجحذملا بركي دعم نب ورمع )١(

 .لاجرلا نم نوكي ام مظعأ ةقلخلا ميظع ًاخيش ةيواعم ةموكح ىف ناكو هنس ربك مغر نيفص دهش ًانسحم ًارعاش

 ؛ةباصإلا :ينالقسعلا رجح نبا ؛5؟8/7 ؛تاقثلا :نابح نبا ؛187/7؟ ؛تاقثلا ةفرعم : يلجعلا :رظني

 ا

 )١( «ةباصإلا :ينالقسعلا رجح نبا ؛؟١/41 ؛تاقبطلا :دعس نبا 577/7.

 ىلع دفو عخنلا نب كلام نب دعس نب ةثراح نب رماع نب نامالس نب بعك نب ليحارش نب بعك نب ةأطرأ (")

 لتقف بعك نب ديز هوخأ هذخأف ذئموي لتقف ةيسداقلا هب دهش ءاول هل دقعو ملسأف هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا
 :دعس نبا ؛؟١/797 «ريبكلا نميلاو دعم بسن :يبلكلا نبا :رظني .لتقف بعك نب ديرد هوخأ ءاوللا ذخأف

 50/١. «ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا ؛ 277/0 ؛" 50/١ ؛تاقبطلا

 نب كلام نب ديزي نب سيوأ نب شيهج هما ليقو عخنلا نب فوع نب ورمع نب ركب ينب نم مقرألا هما شيهجلا (4)
 نبا ؛؟١/47 «تاقبطلا :دعس نبا :رظني .حتفلا دعب ملسأ ؛يعخنلا راسي نب ريشب نب ثراحلا نب هللا دبع

 :ةيادسالا :قالتسملا رعس نما: ةناقلا معبأ ريثألا نيا 410 ميلرعلا يانبتا هر ديه وجل
1.. 

 1١-57. «عخنلا ةليبق :يمليدلا :رظنيو ؛١/١5 «ةباغلا دسأ :ريثألا نبا ؛5 57/١ «تاقبطلا :دعس نبا (0)
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 اتئام مهو (م577/ه١1) ةنس مرحم نم فصنلل نميلا نم اومدق ةرمو ءهلآو هيلع

 نب ذاعم اوعياب نأ دعب '''مالسإلاب نيرقم هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ اوءاج لجر
 ."”نميلاب هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا مهل ُهثعب يذلا ”لبج

 : ند ناسا كرد دفولا اذه داق نميف تاياورلا تفلتخا دقو

 يذلا ”يعخنلاورمع نب ةرارز هنأ ىلع عمجت تاياورلا بلغأ ّنكل '”يعخنلا ثراحلا

 ا ان كالا دكؤيو ميلا ف حيت ادن( افف هوك ب امن اةهواب "انو ناك
 ع س 5 ع 00/1: 3

 جحذمو .( *لءيط نميلا نمو .. .برعلا ءايحأ نم رصنت نم امآو) : يبوقعيلا

 حرجا :(م178/ه7717ت) دمحم نب نمحرلا دبع دمحم وبأ «يزارلا متاح يبأ نبا ؛847/ ١؛تاقبطلا :دعس نبا )١(

 . ١57/7 «تاقثلا :نابح نبا ؛507/7 ,(1١-١967ط) يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد - توريب «ليدعتلاو

 نبا وهو ملسأ يراصنألا جرزنخلا نب ورمع نب بعك نب يدع نب دئاع نب سيدأ نب ورمع نب لبج نب ذاعم (1)

 ماشلا يف تام نمحرلا دبع وبأ ينكي هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع ىورو ةبقعلاو رالي دهلشنتو ةئسن ةريفع ينام

 نبا ؛10 «ةفيلخ تاقبط :طايخ نبا :رظني .ةملس ينب نم وهو (م519/ه4١) ةنس ساومع نوعاط يف

 159/٠١. «بيذهتلا بيذق :رجح

 راد -توريب ءدحاولا دبع ىفطصم :قيقحت «ةيوبنلا ةريسلا :ريثك نبا ؛ 86١/7 «يبوقعيلا خيرات :يبوقعيلا :رظني (؟)

 راد - قشمد «مالسإلاو ةيلهاجلا يف ةيبرعلا لئابقلا خيرات نم :دوبع دعس ءرامس ؛197/5١ :(191/5) ةفرعملا

 .1-50 7 «عخنلا ةليبق :يمليدلا ؛ ١55 :(5١١75-١ط) رشنلاو ةعابطلل زومت

 ؛نالوحلاو نايمعلاو ناجرعلاو ناصربلا :(م879/ه7060ت) بوبحمن نب رحب نب ورمع نامثع وبأ «ظحاجلا (5)

 .10/ 2(٠99١-5ط) ليلا راد - توريب «نوراه دمحم مالسلا دبع :قيقحت

 ف تاياورلا تفلتخا دقو ؛ءءادع نب ثراحلا نب سيق نب ةرارز وه ليقو «يعخنلا ثراحلا نب ورمع نب ةرارز (5)

 ليقو (م٠17/ه9) نم بجر فصن يف ليقف عخنلا دفو عم هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلع همودق خيرات

 متاح يبأ نبا ؛١/945 :«تاقبطلا :دعس نبا :رظني .تاياورلا كلت يف بلاغلا وهو (م577/ه11) ةنس

 .507/7 «ليدعتلاو حرجلا :يزارلا

 55/١". «تاقبطلا :دعس نبا (5)

 ١//701. ؛يبوقعيلا خيرات :رظني (9)

 ةدع اهيلإ بسنتو ءأبس نب نالهك نب ديز نب بيرع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب ةمهلج ىلإ بسنت ةليبق ءيط ()
 .4/5 ,51/5 :0٠5:برعلا باسنأ ةرهمج : مزح نبا :رظني .ةيناطحقلا لئابقلا نم يهو ءثوغلاو «ةرطف لئابق



: 

 + رمش ايف راشتنا امل ناكو ةيدوهيلا ةنايدلا تناك ةينارصنلا ةنايدلا بناج ىلإو

5 6 0000 : 
 نيربح لمح دق نميلا كلم عبت ناكو اهرسأب نميلا برع نم دوه نمت نإ) : ليقو

 تنك امددعو "”يمبلا]ق نمادوفو ناثوألا لطبأو ةميلا نا دوهيلا رابحأ نم

 : مهل هباتك يف ءاج مالسإلا ىلإ مهوعدي نميلا لهأ ىلإ هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 :مهيلع ام هيلعو مهل ام لثم هل نينمؤملا نم هّنإف ينارصن وأ يدوهي نم ملسأ نم هنإ)

 مانصألا اَمأ ."”(ةيزجلا هيلعو اهنع ريغُي ال هّنإف هتينارصن وأ هتيدوهي ىلع ناك نمو

 منصو ”ةصلخلا وذو «'”(ثوغي) يهف اهمالسإ لبق جحذم ةليبق دنع تدبع يتلا

 تيبلا جح تدارأ اذإ تناك برعلا نأ هيلع فراعتملا نمو "”ريشعلا دعسل ضارف

 لّوأ «رانملا وذ هل لاقي ءريمح نب ثراحلا نبا رانملا يذ ةهربأ نب سيقيرفإلا نب شعري رمش نب نرقألا عبت نب ربكألا عبت (1)

 ناكو ءهروهظ لبق هب نمآ هّنأل «هبس نع هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىف يذلا وهو ؛برعلا ءارعش حصفأو «ةعبابتلا

 ذخأو كلذل بضفغف دعاقلا مهتغلب نابثومو نابثوم ريم هتمسف وزغي ال تاونس ماقأو «ةنس نيتسو ًاثالثو ةئام هكلم

 :فراعملا :(م184/ه7177ت) ملسم نب هللادبع دمحم وبأ :يرونيدلا ةبيتق نبا :رظني .نيصلا غلب ىتح وزغلا يف

 ؛ 57/ «برعلا باسنأ ةرهمج :مزح نبا ؛570 :(7-1959ط) فراعملا راد- رصم ؛ةشاكع تورث : قيقحت

 .1075/ ,(1907) (ط.د) «خيراتلاو ءدبلا :(م11١١/هد5 ٠/ت) رهاط نب رهطملا ءيسدقملا

 107/١. ؛يبوقعيلا خيرات :يبوقعيلا (1)

 .931/0 «ةيوبنلا ةريسلا :ريثك نبا ؛ 86١/1 «يبوقعيلا خيرات :يبوقعيلا ()

 لهأو اهالاو نمو جحذم هتدبعف نميلا يف جحذم ةمكأب عضوف نميلا ىلإ لقن دسأ ةروص ىلع منص ثوغي (:)

 ءمانصألا :يبلكلا نبا :رظني .مالسلا امهيلع حونو سيردإ يلا دهع ذنم تدبع يتلا مانصألا نم ربتعيو شرج

 دمحم ؛يدادغبلا بيبح نبا ؛١٠ )١1496(: ةيرصملا بتكلا راد - هرهاقلا ءاشاب يكز دمحأ :قيقحت

 قوراف دمحأ ديشروخ :قيقحت «قمنملا )١145457(: 5١6 ةرئادلا ةعبطم - توريب «ربحملا :(م809/ه755ت)

 برعلا خيرات :ليهس دمحم «شوقط ؛7١7-١7 4/7 «برعلا خيرات يف لصفملا : يلع ؛717 :(ت.د) (ط.د)

 )5١١9(2: 50١. سئافنلا راد - توريب ؛«مالسإلا لبق

 ةبعك ىعدي ناك تيب ةصلخلا وذ ليقو «هيلإ جحي تيب هلو:نميلاو ةكم نيب ةلابتب بصن ىثنأ منص ةصلخلا وذو (5)

 :رظني .ةبعكلا لفسأ ةصلخلاوذ بصن يحل نب ورمع ليقو «ةيناميلا ةبعك هام نم مهنمو ةصلخلا منصلا مساو

 دمحن :قيقحت «برعلا ناسل بابل بلو بدألا ةنازخ :(م1187/ه97١٠١ت) رمع نب رداقلا دبع «يدادغبلا
 تت



": 

 تناكو اوبل مث هدنع اولصو اهمنص دنع ةليبق لك تفقو مارحلا تيبلا جح تدارأ

 ."”(ةزعلاو تاللا و ىرعشلا بر كيبل) جحذم ةيبلت تناكف «ةفلتخم مهتيبلت

 :تناك جحذم ةيبلت نإ ليقو

 مّصألا رهشلاو دوسألا رجحلاو مرحلاو لالحلا براي كيلإ

 :قلدبم ةليلو نيضتعلا فيباكت مَّلَو ءاحب كوعدن كانئج

 : تناكف «عخنلا ةليبق ةيبلت تفلتخاو
 ١0 52 5 2 ا 2 هم
 ا فانرالاو ءاجألا نيف بمحو ةماعلا اهي يطوألا قو صل

 نيتنايدلا ىلإ ةفاضإ جحذم ةليبق نيب ناثوألا ةدابع دوجو ىلع مدقت ام لدتسن

 .مهمالسإ لبق ةيحيسملاو ةيدوهيلا

 ةدرلا تاكرح نم جحذم ضليبق فقوم

 مومع لثمت مل دوفولا هذه نكل مالسإلا وحن جحذم لئابق دفاوت نم مغرلا ىلع

 يف "يسنعلا دوسألا مهضعب عبتو هتيلهاج ىلع اهنم ضعبلا يقب ذإ «ةيجحذملا لئابقلا ان 5 0 . :

 لج

 .10/ «مالسإلا لبق برعلا خيرات :شوقط ؛7/5١7 ؛برعلا خيرات يف لصفملا

 757/١. «تاقبطلا :دعس نبا )١(

 705/١-1075. ؛يبوقعيلا خيرات :يبوقعيلا (1)

 ؛نماضلا حلاص متاح قيقحت : ةيلهاجلا ةيبلتو ةنمزألا ح١0 /ه7١7 تارينتسملا نب دمحم يلع وبأ ءبرطق (*)

 ثحب «ةيلهاجلا ةيبلتو ةنمزألا باتك :حلاص متاح ؛نماضلا؛ ١19186(572-55 -7ط) ةلاسرلا ةسسؤم - توريب

 )١985(: ١55-١50. ثلاثلا ددعلا ءدروملا ةلجم ىف روشنم

 قة ركلا هذا هنا هيلع يلد لوس اشو نادت قدا ,؛يجحذملا بعك نب ةلهبع يسنعلا دوسألا (5)

 هيلع هللا ىلص لوسرلاو لتق ِهّنِإ ليق «رامخ وذ هيتأي يذلا نأ معز هنآل «رامخلا وذ هل لاقي ناكو «ءاعنصب همايأ

 مالا



 فو

 جحذم نم يسنعلا دوسألا لتاق نم كانه ناك هسفن تقولا فو «ةوبنلا هئاعداو هتكرح

 هفلخ راسو يسنعلا دترا امل ليقو ؛"'”يدارملا حوشكم نب سبق ءاول تحت 27نادمهو

 يبأ نب ةمركع مدقف ءدترا نميف بركي دعم نب ورمع دتراو جحذم نم ضعبلا

 ةرهم نم ريثك رشب هعمو '”نيبأ درو ىح نميلا وحن ًارئاس '”ةرهم نم "”لهج
3 

 نبا :رظني .هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا دهع يف بلاغلا يأرلا ْنكل ءركب يبأ دهع يف لتق ليقو «هلآو هيلع هللا
 .17785-17535/» «باعيتسالا ؛؟77/57 ءديهمتلا :ربلا دبع

 ؛7١؟١/0 :(1961) ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم - ةرهاقلا ءدجنملا نيدلا حالص :قيقحت «نادلبلا حوتف :يرذالبلا )١(

 .1757 ؛يملعلا روطتلاو يخيراتلا قمعلا نيب ةفوكلا : ميكحلا ؛14 «ةجهملا ةرمثل ةجحلا فشك :سوواط نبا

 نب ليزغلا نب ثوغي دبع نب ةريبه وه ليقف هما يف فلتخاو ؛هيبأل بقل حوشكملاو يدارملا حوشكم نب سيق (؟)

 تحخأ نب وهو اعاجش اسراف ناك «هب ناك ءاد نم هحشك ىلع ىوك هّنأل حوشكملا يمس «دارم نب رماع نب ءادب

 ام اذهو يسنعلا دوسألا لتق ىلع ناعأ نمن ناك هري ملو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا كردأ بركي دعم نب ورمع

 يف ةكلاص راثآ هلو كومربلا موي هنيع تعلقو «هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا دهع يف ناك همالسأ نأ ىلع دكؤي

 ذئموي ناكو ءدنواُ حتف نرقم نب نامعنلا عم اودهش نيذلا ةباحصلا دحأ وهو «ةيسداقلا يف سرفلا لاتق

 :ريثألا نبا ؛195/5 ؛باسنألا :يناعمسلا ؛7/١1720 «باعيتسالا :ربلا دبع نبا :رظني .ةليجب ةيار بحاص

 :474/8 ةياضاللا «قالقتعلا مع نبا 4؟ب460/45:ةياعلا دسأ

 يشرقلا موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ماشه نب ورمع لهج يبأ مساو لهج يبأ نب ةمركع (”)
 ديدش ةمركع ناك «لهج ابأ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هانكف «مكحلا ابأ نكي لهج وبأ ناك «يموزخملا

 قحلف «حتفلا نيح بره ءاروهشم اسراف ناكو «هوبأو وه ةيلهاجلا يف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةوادعلا

 هللا ىلص هللا لوسر مهاهنف ءمهلوق اكش ةمركع ملسأ املو «حتفلا دعب (م579/ه/) ةنس ملسأ ليقو «نميلاب

 ىرخأ ةياور يفو ءباطخلا نب رمع دهع يف كومريلا يف دهشتسا «لهج يبأ نب ةمركع اولوقي نأ هلآو هيلع
 ةنس دحاو ماع يف رفصلا جرمو نيدانجأ تناكو ءرْفّصلا جرم موي لتق هّنِإ :ليقو نيدانجأ موي ةمركع دهشتسا
 :ربلا دبع نبا ؛75 :«ةفيلخ خيرات :طايخ نبا ؛555/0 ءتاقبطلا :دعس نبا :رظني .(م571/ه1)

 #/1١87. «باعيتسالا

 ؛نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي :رظني .ةعاضق ضرأ ىصقأ ليقو «تومرضح برق نميلا ىصقأب ةرهم (4)

7/0 7. 

 نيبأ ليقو ءرفغو ءررصو «ةلهس نصح لثم نوصحلاو عالقلا نم ددع اهيفو ءندع لبج ف عضوم يه نيبأ (0)

 ام مجعم :يركبلا :رظني .نميلا دالب نم نيبأ ندع هيلإ بسنت يذلا وهو «ميدقلا نمزلا يف ناك لجر مسا

 .0//31 ؛؟54١7//1 459/9 ؛١/85 «نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي ؛ ٠١7/١ ءمجعتسا



 ع

 اولاقف رمألا اذه يف متنك فيك مهل لاقف مهيربدم نم باصأ ام دعب عخنلا عمجف...)

 اذإ انب فيكف ضعب نم اهضعب برعلا ىطاعتت ام ىطاعتن ال نيد لهأ ةيلهاجلا يف انك هل
 مهماوع تبث اولاق امك رمألا اذإف مهنع لأسف هبح انلخدو هلضف انفرع نيد ىلإ انرص

 ."”(مهعامتجال ماقأو ريمحو عخنلا أربتساو مهتصاخ نم قراف ناك نم برهو

 رامع لاثمأ مهراودأ تفلتخا نإو بورحلا كلت يف فرشم رود ةباحصلل ناكو

 نيدترملا ىلع ءاضقلا نم اونكمت ىح ةباحصلا نم مهريغو رتشألا كلامو «''”رساي نبا

 ا ا دقو نكي نأ نعوح مابإ ةدزتلا نوحتو " "ياذكلا ةنليدم لدقو

 اا

 )١( «لسرلا خيرات : يربطلا 9//73717.

 نب كلام نب سنع ىلإ هبسن عجريو ءيجحذملا ءيسنعلا نيصح نب سيق نب ةنانك نب كلام نب رساي نب رامع (1)
 فلاح املف ةريغملا نب ةفيذحل ةما تناك طايخ تنب ةيمس هما ؛موزخم نبل فيلح ناظقيلا ابأ ىتكي «ديز نب ددأ

 هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا مهدعوف هللا يف بذع نم ةّيمس همأو هوبأو رامع ناك ؛هل اهجوز ةفيذح وبأ رساي

 رئاسو اردب دهش «نيتلبقلا ىلصو ؛ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاهو «(ةنجلا مكدعوم نإف رساي لا ًاربص) :الئاق ةنجلا
 نبا :رظني .دهشتسا تح مالسلا هيلع يلع مامإلا عم نيفصو ةماميلا دهش مث ءانسح ءالب ردبب ىلبأو «دهاشملا

 .١1ا/ 497/7 «باعيتسالا ؛5 57 ,"7/* «تاقبطلا :دعس

 «ةماميلا نامحرب فرعو ةماميلاب أشنو دلو ةمامث وبأ «يفنحلا بيبح نبريبك نب ةمامث نب ةمليسم باذكلا ةمليسم (1)

 يتب نم دفو هءاج «برعلا هل تنادو ةكم هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا حتتفاو «ةريزجلا يبرغ يف مالسإلا رهظ املو

 ىهاضي ًاعاجسأ عضو نم رثكأو ةمليسم دترا مهرايد ىلإ اوعجر الو «دفولا ملسأف «مهعم ةمليسم ناكو ةفينح

 ضعب هل بدتنا ءركب يبأل رمالا مظتنا املف «هتنتف ىلع ءاضقلا لبق هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىفوت «نآرقلا امك

 نم ددع امي دهشتساو «ءالؤه دمصو ةفينح يب رايد مجاه ءيوق شيج سأر ىلع ديلولا نب دلاخ هداوق

 :يرذالبلا ؛01//" «تاقبطلا :دعس نبا :رظني .(م777/ه١؟ةنس) ةمليسم لتقو ةكرعملا تهتناو ةباحصلا

 ١0/8/7. «ةباغلادسا :ريثألا نبا ؛417/* «باعيتسالا :ربلادبع نبا ؛؟١١/17 ؛فارشألا باسنأ

 ؛ءاجرلا ءافعض يف لماكلا :(م41/7/ه770ت) يناجرجلا نب هللا دبع ءيدع نب ؛؟05/7 «تاقبطلا :دعس نبا (5)

 ؛ةمامالا يف يفاشلا : ىضترملا فيرشلا ؛١/45 :(7-1988ط) ركفلا راد < توريب ؛يوازع راتخم يحب :قيقحت

 .57115/5 :(17١-1983ط) نايليعامسإ ةسسؤم - مق



 ةثعبلا دعب عخنلا ةليبق نطوم :ًثلاث
 مامإلا مدق الو ةفوكلا ىلإ ةرجهلا تأدب :مالسإلا ىلإ عخنلا ةليبق لوخد دعب

 تاعمجتلا هذه رّيغ (م107/ه177) ةنس ''”لمجلا ةكرعم دعب ةفوكلا مالسلا هيلع يلع

 دقو اعم ءيطو رعشأو جحذم لعجف اهنيب اميف ةلصفنم تناك يتلا لئابقلا ضعب جمدو

 نم لئابقلا هذه جزمو براقتلا ضعب ميسقتلا اذه يف مالسلا هيلع يلع مامإلا ىعار
 ا

 . هوجو ةدع

 ةرصبلا ىلع "”هيبأ نب دايز ةيالو ىلإ (ماسقأ ةعبس) عابسألا ماظن رمتساو

 ةشئاع ةدايقب ناك يذلا شيجلا نيبو ةهج نم مالسلا هيلع يلع مامإلا شيج نيب ةرصبلا يف تعقو لمجلا ةكرعم )١(

 لصفلا ؛"1/7 ؛ىربكلا تاقبطلا :دعس نبا :رظني .(م107/ه75) ةنس ماوعلا نبريبزلاو هللا ديبع نب ةحلطو

 .,/7 59 «ةلاسرلا نم يناثلا

 7١. ؛ةفوكلا ططخ :سوينيسام ؛177١ «ةفوكلا خيرات : يقاربلا (1)

 هّمأو ؛يفقثلا ديبع نب دايز نايفس يبأب ةيواعم هقحلتسي نأ لبق هل لاقي ناكو «ةيم نبا دايز لاقيو هيبأ نب دايز ()

 دهع يف ملسأ «ردب موي وأ ؛هرجح لا لبق ليقو «ةرجحلا ماع فئاطلا يف دلو ؛يفقثلا ةدلك نب ثراحلا ةيراج ةيعس

 نب ةريغملل ًابتاك دايز ناكو «ةرصبلا تاقدص ضعب ىلع باطخلا نب رمع هلمعتسا ؛ةريغملا وبأ يتكيو ءركب يبأ

 هيلع مامإلا داهشتسا ىح هل ًاصلخم يقبو سراف ىلع ًايلاو هلعج مالسلا هيلع يلع مامإلا ةفالخ ىفو «ةبعش
 هاجتا هفقوم ىلع لظو هيلع ريثأتلا يف ةيواعم قفخأ دقو هدالوأ لاقتعاو «هل ةيواعم ديدهتو ءارغإ مغر مالسلا

 :يرذالبلا ؛؟7/١٠٠ «تاقبطلا :دعس نبا :رظني .(م77/ه07) ةنس ةفوكلاب يفوت «مالسلا هيلع يلع مامإلا

 .077/؟ «باعيتسالا :ربلادبع نبا ؛ 537/١ :؛فارشألا باسنأ

 1 برعلا طشل ةيبرغلا ةفضلا ىلع قارعلا بونج ىصقأ يهو ؛ضايبلا ىلإ برضت ةوخرلا ةراجحلا يه ةرصبلا (5)



 6ك

 امدنع ؛2'”عابرأ ىلإ ماظنلا اذه لّوح ذإ (م570/ه50) ةنس ليقو «(م174/ه5 4) ةنس

 «ةرصبلاو ةفوكلا ىيالو عم نم لوأ ناكف م١0 ه5 ةئنس هيلإ ةفوكلا مص

 ةيرادإلا ةفوكلا تاميظنت يف ةريبك تاريغت ثدحأو «رهشأ ةتس امهنم لك يف ميقي راصو

 «ةرصبلا هيلع تناك ام رارغ ىلع عابسأ نم الدب اعابرأ اهلعجو اهططخ ميسقت داعأ ذإ
 0 0 5 3 5 2 5١

 فادهأل ةفوكلا يف يرادإلا لوحتلا اذه نم هيبأ نب دايز ضرغ ناكو «عبارلا عبرلا

 ضعب عم اهضعب مجسني ال ةيلبق تاعومجم ىلإ عابرألا هذه نم عبر لك مض ةيسايس

 شيجلا ةدحو ىلع ةظفاحماو «ةيلبقلا حورلا فاعضإ كلذ نم ًافداه بسنلا ةيحان نم

 . ””هلمش قزق ىلا ةيلبقلا ةيبصعلا نع داعتبالاو هكسامتو

 نم يفعج دجسم ناكو «ةفوكلا يف دجسم عخنلا نوطب نم نطب لكل ناكو

 دجسم نم يبرغلا بونجلا ىلإ عقيو مالسلا هيلع يلع مامإلا دهع يف ةمهملا دجاسملا

 . 0ةفوكلا
 هج

 هنيب ءزيزحلا ىمسي يذلا عضوملا وهو ؛ةوخر ةراجح دبرملا ىلعأو قيقعلا نيب يلا اهضرأ نأل ةرصبلا تيمس

 570/١. ءيومحلا توقاي ؛؟١/507 ءمجعتسا ام مجعم :رظني .خسارف ةعبرأ ةلجد نيبو

 )١( «لسرلا خيرات :يربطلا ١54/5 ؛بدألا نونف يف برألا ةياف :يريونلا ؛ 8/٠١/ا؟؛ 507/5١

 دلاخ ءريمأ :رظنيو ؛774/0 ءلسرلا خيرات :يربطلا ؛!77-7١75 :؛لاوطلا رابخألا :يرونيدلا ةفينح وبأ (1)

 ةيبرتلا ةيلك - لباب ةعماج ؛ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر :(م780-185/ه571-١70) نيباوتلا ةكرح : مسار

 ه5 5000

 دمحم «يدييزلا ؛؟58 ؛ةفوكلا ططخ :سوينيسام ؛٠4١ ؛يملعلا روطتلاو يخيراتلا قمعلا نيب ةفوكلا : ميكحلا (؟)

 يف روشنم ثحب «ةيلبقلا تاميظنتلا يف اهرثأو يرجملا لوألا نرَقلا يف ةفوكلا ىلإ ةيبرعلا لئابقلا ةرجه :نيسح
 1١10. :(191/8) عساتلا ددعلا ءدادغب يف برعلا نيخرؤملا داحتال ةماعلا ةنامألا ءيبرعلا خرؤملا ةلجم

 ناندع بسسن :(م14/8/ه7/860ت) ديزي نب دمحم ءدربملا ؛١/597 «ريبكلا نميلاو دعم بسن :يبلكلا نبا (5)

 نيب ةفوكلا :ميكحلا ؛١٠ :(1975) ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم - دنهلا «ييميملا زيزعلا دبع :قيقحت ؛ءناطحقو

 ١5١. «يملعلا روطتلاو يخيراتلا قمعلا



 ع/

 ءدارم ةنابجك اهئامسأب تفرع ةفوكلا يف رباقم اقاعرفتو جحذم ةليبقل تناكو

 ةداهش قارعلا يف عخنلا ةليبق لوزنب ةصاخلا ةقباسلا تاياورلا دكؤي امو ''”يفعج ةنابجو

 عخنلا رشعم اي مكيف فرشلا ْنِإ) :لاق نيح فرشلاب عخنلا ةليبقل باطخلا نب رمع
 ."”هاشلا اولّضف مهنكل قارعلا ىلإ هجوتلاب مهرمأو ."'”(عبرتم

 هذه دنج بلغأ نذل :تءاح ماشلا ةهبج ىلإ هجوتلا يف مهتبغر نأ وقح

 مث «قارعلا ىلع ماشلا ةهبج يف قاحتلالا اولضف اذل ةيناميلا لئابقلا نم مه ةهبجلا

 نافلأ نميلا نم لهأ مهيف ناكو «(”قارعلا ىلإ مهفصنو ماشلا ىلإ مهفصن رّيس

 . ”ةتاقلكو

 دعب اهرثكأ رجاه دق عخنلا ةليبق ْنأ ةيخيراتلا تاياورلا هذه لالخ نم ودبيو

 ؛ةيمالسإلا تاحوتفلا يف ةكراشملل قارعلا ىلإ هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلاةافو

 ىف ًاريبك ًارثأ ةيمالسإلا تاحوتفلا هذحل ْنِإ لوقلا نكميو كلذ دعب ةفوكلا يف ترقتساو

 بادتتنالا نأل ًالماك ًارهص مالسإلا ةقتوب يف اهرهصو لئابقلا جزم يفو رارقتسالا كلذ

 دفاوتت تناك عومجلاف مهدنع ًافولأم ناك امك ًايلبق ًالكش ذختيال داهجلا وأ برحلل

 ىلإ ةجاحب يه ىلا عقاوملا ىلإ لسرُتو أَبعُت مث ةيبرعلا ةياوعا 4 نيسنلا نع

 ول

 روطتلاو يخيراتلا قمعلا نيب ةفوكلا :ميكحلا ؛55١ :ةفوكلا خيرات : يقاربلا ؛١ 58/7 ؛نادلبلا حوتف :يرذالبلا )١(

 ١57. :يملعلا

 .4/85/7 «لسرلا خيرات :يربطلا (1)

 .485/7” «لسرلا خيرات : يربطلا (؟)

 ١65. «مالسإلاو ةيلهاجلا يف ةيبرعلا لئابقلا خيرات نم :رامس (5)
 .4/85/7 «لسرلا خيرات : يربطلا (0)

 ١١7. «يبرعلا خرؤملا :يديبزلا ؛١5 «عخنلا ةليبق :يمليدلا :رظني (5)



 ىومالا رصعلا ىف جحنم ةليبق رود :اعبار

 يف حضاو ٌرثأ اهل ناك ثيح :؛يومألا رصعلا يف ةليبقلا هذهل يداهجلا رودلا لظ

 ىف جحذم لاجر ناك ذإ مالسلا ةيلع يلع مامإلا بناج ىلإ لمجلا ةكرعم نم لك
 نكي العا" وقمع هن رعو قف فلزدكو "7" نلت دما سافل قع ودهم ناذنلا ةفدقم

 نيسحلا مامإلا ةروث لاثمأ يومألا رصعلا اهدهش يتلا تاروثلاو تاكرحلا يف اهرود راكنإ

 نب نمحرلا دبع ةروثو ءاهتبقعا ىلا تاروثلاو «(م180/ه71) ةنس مالسلا هيلع

 .””امهريغو (ما/١٠/ه١8) ةنس ثعشألا

 جورم :(م401//ه157ت) يلع نب نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ «يدوعسملا ؛!1/7١ ؛تاقبطلا :دعس نبا :رظني )١(

 ةينميلا لئابقلا خيرات نم :رامس ؛570-708/1 ١1987(: - ” ط) نارجهلا راد - مق ءرهوجلا نداعمو بهذلا

 .4/-41/ «عخنلا ةليبق : يمليدلا ؛175 11/١- :مالسإلاو ةيلهاجلا يف

 ةقرلا برقب عضوم يف نايفس يبأ نب ةيواعم شيجو مالسلا هيلع يلع مامإلا شيج نيب تعقو نيفص ةكرعم (؟)

 نبا :رظني .ميكحتلا ةيلمعب تهتنا لاو ماشلا دالبو قارعلا ىلعأ نيب «يبرغلا بناجلا نم تارفلا يطاش ىلع

 ةسسؤملا - ةرهاقلا «نوراه دمحم مالسلا دبع : قيقحت «نيفص ةعقو :(م871//ه7١7ت) رصن «يرقنملا محازم

 يناثلا لصفلا ؛ ”5١5/7 ؛نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي ؛047-055 2707 :(17-14757ط) ةعابطلل ةيبرعلا

 .7/5 1/7 «ةلاسرلا نم

 46-١١. ءعخنلا ةليبق :يمليدلا :رظني (*)



: 

 (م١٠58/ه51) تنس حاليسلا ميلع نيسحلا حامالا ةروثل جحذم ضليبق ةدناسم

 اوما اليو هقول يروم أل نداا1لا اوف ف نورت نها يدعلا علال

 ةروث اهلجأو تاروثلا هذه مظعأ نمو ؛«ماع لكشب ةيناسنإلا قحب تاكاهتنا نم هب

 هتروث نم فدهلا مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا نيب دقو «مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا

 حالصإلا بلطل تجرخ امّنإو ًاملاظ الو ادسفم الو ءارطب الو ارشأ جرخأ مل» :هلوقب

 مالسلا هيلع هل ةلاسر يفو «”«ركنملا نع ىهغأو فورعملاب رمآ نأ ديرأ يدج ةّمأ يف

 قحل نم مشاع قي ىلإ يلع نب نيسحلا نما *قارعلا ىلإ اهجوتم جرخ امدنع ةكم نم

 .””«حتفلا كردي مل يب قحلي ىل نمو دهشتسا يب

 نأ دارأ نمل ةداهشلا قيرط ناك مالسلا هيلع نيستا ماقال قيرط نأ ينال

 يدحت يف ةلثمألا عورأ تبرض اهنأل ءروصعلا رم ىلع ًاساربن هتروث تيقب اذهل ؛هب قحلي
 يرض يملا فاذا وكي ىفا ةافطلا ةسوو قوق ولا نأ ةيباتينكا كنتو ةاغطظلا
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 تام امل مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا ةروث نم جحذم ةليبق فقوم انه اه انمهي يذلاو

 همع نبا ىلإ ديزي بتك ةفالخلا ديزي هنبا ىلوتو (م180/ه57) ةنس يف نايفس يبأ نب ةيواعم

 اهلهأ قم ةعيبلا ذخأي هرمآي ةنيدملا ئلع ابلاو ناكو:«"”نايفسس يأ نب ةبتغ نب ديلولا

 )١( «راونألا راحب : يسلجملا ؛؟11/0 :حوتفلا باتك :مثعأ نبا 579/55.

 داوج :قيقحت «تارايزلا لماك :(م91///ه5717ت) دمحم نب رفعج ؛هيولوق ؛417١ «ةمامإلا لئالد :يربطلا )١(

 .191/ :.(1195-١ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مقء«يمويقلا

 دهع يف ةنيدملا يلو ءيصق نب فانم دبع نب سمش دبع نب ةعيبر نب برح نب نايفس يبأ نب ةبتع نب ديلولا ("*)

 ءديزيل ةعيبلا نأش يف ريبزلا نباو مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا نع ةبتع نب ديلولا فك املف «ديزي هنباو ةيواعم

 .هلزع مث (م580/ه١71) ةنس هداع مث قشمدب هتروشم لاجر نم ناكف هيلإ همدقتساو (م119/ه70) ةنس هلزع

 ديزي نب ةيواعم توم دعب تامف ىبأف ديزي نب ةيواعم دعب ةفالخلا ىلع هودارأ مهْنِإ ليقو «سابع نبا نع ىوري

0 



 ني

 هللا حتف انب ةكئالملا فلتخمو ةلاسرلا ندعمو ةوبنلا تيب لهأ اَنِإ) :لاقو ضفر كلذ مالسلا
 ع

 غيابي ال يلثمو قسفلاب نلعم ةمرتحلا سفنلا لئاق نمنللا براش قساف لجر ديزيو. متخ انبو
 .""”(ةعيبلاو ةفالخلاب قحأ انيأ نورظنتو رظننو نوحبصتو حبصن نكلو هلثم

 هيلاو رمأ كلذل هل ةغيبلا مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا ضفرب ًانقبتم ديزي ناك دقو

 .هدض ةوقلا مادختساب

 هتلوقمب ةيواعم نب ديزي مكح دض هتروث مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا نلعأ انه نم

 مالسلا مالسإلا ىلعو» :الئاق ديزي ةعيب لوبق هيلع ضرع امدنع "”مكحلا نب ناورل
 ةفالخلا :لوقي هلآو هيلع هللا ىلص يدج تعمس دقلو ديزي لثم عارب ةّمألا تيلب دق ذإ

 ب يببأ لآ ىلع ةمرحم

 ده

 دبع نبا ؛71/7١ «باسنألا :يرذالبلا ؛8/0 ؛1٠5/* ؛تاقبطلا :دعس نبا :رظني .(م585/ه75) ةنس

 .1901/5 4178/7 «باعيتسالا :ربلا

 ىلتق ىلع فوهللا :(م11190/ه774ت) دمحم نب رفعج نب ىسوم نب يلع نيدلا يضر «ءسوواط نبا )١(
 :(م50١ ١/ه800ت) دمحأ نب دمحم نب يلع ؛غابصلا نبا ؛5١ :(1-١1145ط) ىدهلا راونأ - مق ءفوفطلا

 ل١8 :(١١٠5-١1ط) ثيدحلا راد - مق ؛يريرغلا يماس :قيقحت «ةمئألا ةفرعم يف ةمهملا لوصفلا

 دهع ف دلو «كلملا دبع وبأ تكي ءيصق نب فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نب صاعلا يبأ نب مكحلا نب ناورم (1)
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضبق «ةكم يف قدنخلا ماع ليقو (م177/ه57) ةنس هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 ىفن هلآو هيلغ هللا ىلص لوشرلا نأل ًالفط فئاطلا ىلإ جرخ هنأل هري لو نينس ينام نبا مكحلا نب ناورمو

 ناكو نافع نب نامثع عم ناورم لزي ملف نافع نب نامثع ةموكح يف هدلاو تام ىح هدلاو عم لزي ملف هدلاو

 :باعيتسالا :ربلا دبع نبا ؛4"-*ه/0 ءتاقبطلا :دعس نبا :رظني .(م148/ه70) ةنس تام ءهل ًابتاك

 0/١. «ءالبنلا مالعأ ريس :يبهذلا 7

 هللا ةبه ءاقبلا بأ نب رفعج نب دمحم نيدلا مجن ؛يلحلا امن نبا ؛17/5 ءحوتفلا باتك :مثعأ نبا (5)

 )١196(: ١5. ةيرديحلا ةعبطملا - فرشألا فجنلا «نازحألا ريثم :(م1747/ه555ت)
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 درص نب ناميلس راد يف ةفوكلا لهأ ءاهجو عمتجا ثادحألا كلت عم ةنراقمو

 نبا لسرأف «مهيلإ مودقلا هنم نيبلاط مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا اوبتاكف ''”يعازخلا

 همودق ربخ عاذ املف «مهرمأ ةقيقح ةفرعمل ةفوكلا ىلإ مالسلا هيلع ليقع نب ملسم همع

 ىلإ ربخلاب بتكف ءًافلأ رشع ةينامث :ليقو لجر فلأ رشع انثا ةفوكلا لهأ نم هعياب
 مالسلا هيلع ملسم لخد امل ليقو «هيلإ مودقلا هلأسو ؛"” مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا

 هيلع ليقع نب ملسم رايتخا ببس ناكو ""يفقثلا ديبع يبأ نب راتخملا راد لزنف ةفوكلا

 يناثلا ببسلاو ؛يولعلا تيبلل صالخإ نم هنع فرع امل راتخملا راد يف لوزنلا مالسلا

 ايلاو لازيال كاذنآ ناك يذلا ؟”يراصنألا ريشب نب نامعنلا ةئبا جوز ناك راتخملا ْنأ وه

 رابكلا نيعباتلا نم ناك «فرطم وبأ ىتكي «يعازنلا مرصأ نب ةعيبر نب ذقنم نب نوجلا يبأ نب ب درص نب ناميلس )١(

 ناميلس ناكو :مكحلا نب ناورم ىلإ هسأر لمحو ةدرولا نيع يف لتق نيباوتلا ةكرح دئاق ءمهداهزو مهئاسؤرو

 ؛؟0/5 4595/5 ءتاقبطلا :دعس نبا :رظني .(م184/ه70) ةنس يف كلذو «ةنس نيعستو ثالث نبا لتق موي

 .500/7 «باعيتسالا :ربلا دبع نبا ؛ ١70/7 :تاقثلا :نابح نبا

 نيسح :قيقحت ؛مالسلا هيلع نيسحلا لتقم :(مالالا"/ه017١ت) ديعس نب ىبحي نب طول «فنخموبأ :رظني )١(

 .01/7 «بهذلا جورم :يدوعسملا ؛5١ «(ت.د) ةيملعلا ةعبطملا - مق «يرافغلا

 ةرجه لا ماع يف هدلوم ناكو :فاحتشإ بأ ىكي يننلا فوع نب ريمع نب ومع نب دوعسمب نبا ديبع يأ نيواتخلا 0
 مهيلع تيبلا لآ نم مهفقاومل نيريبزلاو نيوفألا ىلعرا# ةيروهشملا ةيدرانلا عزو ءاعانيك امادقم اكن

 ٌرخف مالسلا امهيلع نيسحلا نب يلع مامإلا ىلإ دعس نب رمع سأرو دايز نب هللا ديبع سأرب ثعب الو مالسلا
 يف (م585/ه571) ةئس لتق ««ريخ راتخملا هللا ىزجو :يئادعأ نم يراث يل كردأ يذلا هلل دمحلا» :لاقو ًادجاس

 «فارشألا باسنأ :يرذالبلا ؛577/8 :«تاقبطلا :دعس نبا :رظني .ريبزلا نب بعصم نيبو هنيب برحلا

 ثارتلا ءايحإل تيبلا لآ ةسسؤم - مق :«يئاجرلا يدهم :قيقحت «لاجرلا ةفرعم رايتخا : يسوطلا 57

 ١556/5. «باعيتسالا :ربلا دبع نبا ؛#57/١ )*١198(,

 لوسر ةرجه دعب ةنيدملاب دلو هللا دبع وبأ نكي جرزخلا نب ثراحلا نب نم دعس نبا يراصنألا ريشب نب نامعنلا (5)

 ةنس ةيواعم نب ديزي هرقأ مث (م518/ه094) ةنس نايفس يبأ نب ةيواعمل ةفوكلا يلو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 نم تقو يف قشمد يضاق ناك دقو ماخلا نإ نان ءدايز نب هللا ديبع هنم لدب ىلوو هلزع مث (م (م575/ه70)

 سيق نب كاحضلا لتق املف صم ىلع ًالماع ناكو ريبزلا نبال نامعنلا اعد ةيواعم نب ديزي تام املف «تاقوألا



6 

 ىلإ فلتخت ةعيشلا تلبقأو :©''ةيرحب لمعلا نم ةعيشلا نيملسملا نكم ام ةفوكلا ىلع
 ,"”يجحذملا يدارملا ةورع نب ياه راد ىلإ راتخملا راد نم جرخ مث ؛مالسلا هيلع ملسم

 ا ال وو هور اوي واكمل عملا روان الدرع ل عاب ل اظ اوع للا

 نب ملسم نإف) : : دعب امأ ةيواعم نب ديزي ىلإ ةيمأ نب "”عابتأ ضعب بتكف ؛«"”ةفوكلا يف

 ا راك 1 نا لع ع اس نع تيان نقلا كهل دب للك

 0 ا 1 ل

 0 ) ةنس دايز نب هللا ديبعل ديزي بتكف «27(فيعض لجر

 ”اهنع هيفني وأ هلتقيف ؛هب رفظي ىح مالسلا هيلع ًاملسم بلطيف ؛ةفوكلا

 ((م5179/ه75) ةنس ةجحلا يذ نم نماثلا يف ةفوكلا يف مالسلا هيلع ملسم جورخ

 هج

 هبلط صمح نم ريشب نب نامعنلا بره مكحلا نب ناورم ةموكح يف (م187/ه714) ةنس ةجحلا يذ يف طهار جرمب

 .57؟9 «ةفيلخ تاقبط : طايخ نبا ؛07/5 «تاقبطلا :دعس نبا :رظني .هولتقف صمح لهأ

 -ةفوكلا ةعماج «ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر «يفقثلا ديبع يبأ نب راتخملا ةكرح :نيسح ءادغر «دمحن :رظني )١(

 )5٠١17(, ١”. بادآلا ةيلك

 ناك «ةعيشلا نايعأو برعلا فارشأ نم «ةفوكلا لهأ نم ءيصاعقلا يفوكلا يدارملا صاعق نب ةورع نب يناه )١(

 دئاوفلا :مولعلا رحب ؛071/5 ؛باسنألا :يناعمسلا ؛176 ؛ةفيلخ خيرات :طايخ نبا :رظني .ةنس نينامثو

 .18/5 «يلاجرلا

 ؛مالسإلاو ةيلهاجلا يف ةينميلا لئابقلا خيرات نم :رامس ؛19 ؛مالسلا هيلع نيسحلا لتقم :فنخم وبأ :رظني ()

4 . 

 :فنخم وبأ :رظني .صاقو يبأ نب دعس نب رمعو «ةبقع نب ةرامعو «يمرضحلا ديعس نب ملسم نب هللا دبع )02,

 57٠. «لاوطلا رابخألا :يرونيدلا ةفينح وبأ ؛5؟ «مالسلا هيلع نيسحلا لتقم

 دمحأ ؛يدادغبلا :رظنيو ؛707/0 «لسرلا خيرات :يربطلا ؛5؟ «مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا لتقم :فنخم وبأ (0)

 بادآلا ةيلك - ةفوكلا ةعماج «ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر «ةفوكلا يف يولعلا رايتلا ةأشن :ديجم يوالع

 .4؟ 5٠805

 .5705/0-501 «لسرلا خيرات :يربطلا ؛7؟ «مالسلا هيلع نيسحلا لتقم :فنخم وبأ (5)



 نفو

5 : 5 (1) 

 نم بلطو هيلإ لسرأ يناه راد يف مالسلا هيلع ملسم ثوكمب دايز نب هللا ديبع ملع املو

 نيأو هاتريشع او جحذم ينم نيأو هاجحذم او) : لوقي يناه لذخأ ةورع نب يباه لنقب

 دايز نب هللا ديبع عفد امت ةرامإلا رصقب ةطاحإلا نم اونكمتو اوضفتناف "'”(قريشع ىّنم

 بيهرتلاو بيغرتلا ةسايس نع الضف «يح مهديس نأ مهنئمطي نم مهيلإ لسري نأ ىلإ

 مالسلا هيلع نيسحلا مامإلل ةيلاوملا ةيلبقلا تالتكتلا تيتفت يف دايز نبا اهمدختسا يتلا

 كنوع نأ دقف مالسلا هيلع ملسم امأو "”جحذم اوم قيرفت ىلإ ةسايسلا هذه تدأ ام

 (5) |. ء

 تيبلا لآل هنكي يذلا صالخإلاو ءالولا ىدم اذه يناه فقوم انل سكعيو

 تفقو ىلا ةيجحذملا تايصخشلا ءالو كلذكو «' ”هسفنب ىَّحض دقف مالسلا مهيلع

 هل ةمزالم دشأ ناك يذلا هبحاصو هتروث يف مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا بناج ىلإ

 ىلع ٌدتشا امدنع هءالو تبثأو ؛"”يلمجلا لاله نب عفان وهو هب اصاصتخا مهرثكأو

 «لسرلا خيرات :يربطلا ؛09/7١ ؛فارشألا باسنأ :يرذالبلا ؛١5 «مالسلا هيلع نيسحلا لتقم :فنخم وبأ )١(

 م

 0٠0/0, 58٠. «لسرلا خيرات :يربطلا ؛01/ ؛” 5١, ءمالسلا هيلع نيسحلا لتقم :فنخم وبأ )١(

 .1917 ١51١-2 «مالسإلاو ةيلهاجلا يف ةينميلا لئابقلا خيرات نم :رامس (*)

 2.71 «فوفطلا ىلتق يف فوهللا :سوواط نبا ؟»

 .09 ؛عخنلا ةليبق : يمليدلا (0)

 ًابتاك ًائراق ناكو ءًاعاجش ءفيرش ًاديس ناك ءيلمجلا جحذم نب ةريشعلا دعس نب لمج نب عفان نب لاله نب عفان (1)

 ةكرعم فو ؛قارعلا يف ثالثلا هبورح هعم رضحو مالسلا هيلع يلع مامإلا باحصأ نمو ثيدحلا ةلمح نم

 .نشوملا يذ نب رمش هلتقف ءاريسأ قيسو هادضع ترسك ىح يمريو برضي لزي ملف هلابن قوف همسا بتك فطلا
 اللا
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 هثعبف ؛مالسلا هيلع سابعلا هاخأ اعدو شطعلا هباحصأو مالسلا هيلع نيسحلا ىلع

 لاله نب عفان هعم نيمدقتملا دحأ ناكو ءاليل ءاملا نم اند ىّتح ءاجف ءءاملا بلجل

 انثج لاق كب ءاج ام ئجف لجرلا نم ''”يديبزلا جاجحلا نب ورمع) :لاقف «يلمجلا
 برشأ ال !هللاو ال :لاق ءائينه برشاف لاق هنع ""انومتألح يذلا ءاملا اذه نم برشن

 نب ورمع لاقف لاتقلل لاله نب عفان زرب امل ليقو 00 نيسحو ةرطق هنم

 .””(نولتاقت نم نوردتأ ىقم اي) : جاجحلا

 :لوقيو زجتري وهو امي يمري لعجف ةمومسملا لابنلاب ايمار اعفان ناكو
 اهفافتسا اسيعقو ألا نوفننتلاو اهقاوفأ ةمّلعم اهب يمرأ

 2.( 3 : 0 ع 5 ع همه

 اهقا شر اهضرأ نآالمتل اهباقحأ اهل يرجت ةمومسم

- 

 سوماق :دمحم يقت «يرتستلا ؛5١٠ «يسوطلا لاجر :يسوطلا ؛1417/7 :فارشألا باسنأ :يرذالبلا :رظني

 :يئونلا ؛5794/١٠ :(١1١50-١1ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق ؛يمالسإلا رشنلا ةسسؤم :قيقحت ؛لاجرلا

 .١"ةه/١5 ءثيدحلا لاجر مجعم

 ىلص لوسرلا دهع يف ًاملسم ناك ليقو ؛ةفوكلا نايعأ نم ءجحذم ةليبق ىلإ بستني يدييزلا جاجحلا نب ورمع )١(

 نب ورمع مهاهنف اهيلإ بركي دعم نب ورمع مهاعد ذإ ةدرلا ديبز تدارأ نيح دومحم ماقم هلو «هلآو هيلع هللا

 ليقو اهدعب ربخ هل ري ملف ًاقيرط ذخأو هتلحار بكر هتافو يف ليقو مالسإلاب كسمتلا ىلع مهثحو جاجحلا

 «فارشألا باسنأ :يرذالبلا :رظني .هسأر اوذخأو هوحبذف شطعلا ةدش نم طقس دقو راتخملا باحصأ هكردأ

 هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا يلو ءيزيربتلا ؛41/54 «ةباغلا دسأ :ريثألا نبا ؛! 87/7“

 .417 «(ت.د) تيبلا لهأ ةسسؤم - مق «لاجرلا ءامسأ يف لامكإلا :(م٠175/هال١5)

 دمحم نب كرابملا نيدلا دج «ريثألا نبا :رظني .هدورو نم نوعنميو هنع نودصي يأ ألح نم ذوخأم انوهألح )١(

 مق «يحانطلا دمحم دومحم ءيوارلا دمحأ رهاظ :قيقحت ءرثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا :(م9١١1/ه707ت)

 09/١. «برعلا ناسل :روظنم نبا ؛١/١57 ,(15505١-غط) نايليعامسإ ةسسؤم -

 لتاقم :(م159/ه7057ت) نيسحلا نب يلع «يناهفصألا جرفلا وبأ ؛4/ «مالسلا هيلع نيسحلا لتقم :فنخم وبأ ()

 .1/8 :(57١-1556ط) ةيرديحلا ةبتكملا ةسسؤم - فرشألا فجنلا ءرفظملا مظاك :قيقحت «نييبلاطلا

 .55 ؛نازحألا ريثم :امن نبا ؛ ١175 «مالسلا هيلع نيسحلا لتقم :فنخم وبأ (5)

 ١١١/0. ؛حوتفلا باتك :مثع نبا ؛7//191 :ءفارشألا باسنأ :يرذالبلا (0)
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 هفيس ا ا ا لا ا
 هي فق قذو 'هنعاللا يضر دهكعنا 2 الجر نقع ةثالث عيهتف لقتف هلشناف

 دض هتروث يف مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا تدناس يتلا ةيجحذملا تايصخشلا نم ريثكلا

 .روقلا كلف اهراوذأ كقيابت قلاو «هرصغ ةافظ

 لاثمأ ءجحذم نم دايز نب هللا ديبع بناج ىلإ ناك نمت دوجو مدع ينعي ال اذهو

 ومحل هاجت ندوروم

 مهيلع هباحصأو نيسحلا مامإلا داهشتساب ًايركسع ةئفاكتملا ريغ ةكرعملا تهتناو
 9ةلجر نيعبسو نينثا مهددع غلابلا مالسلا

 هيلع نيدسحلا مانمإلا ةروق ىف ةنغ هللا يضر ةابز: نب ليمك ةكراشلل اركذ: رت ىو

 : نيببسل كلذ دوعي امبرو مالسلا

 هدانا هيلع رق مانإلا تاون دوسع هللا نضر دابق نب زيمك نإ لوألا

 عدم ايفاك ايس ليل اذهنوت 177 هريوق: ل: ككمو ةعئابلا نع بيع 75419 ةنبط

 .مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا ةروث يف ةكراشملا نم هنع هللا يضر دايز نب ليمك

 مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا مدقمب ملع امدنع ةيواعم نب ديزي نإ :يناثلا ببسلاو

 ىلع مزع دق يلع نب نيسحلا نأ يتغلب دقو) :دايز نب هللا ديبع ىلإ بتك قارعلا ىلإ
 ىلع ذخو «نظلا ىلع سبحاو سرتحاو رظانملاو دصارملا عضف «قارعلا ىلإ ريسملا

 )١( ءحوتفلا باتك : مثع نبا 4191/7 «فارشألا باسنأ :يرذالبلا 1١9/0.

 ؛عنام ةيطع ناورم :يديزلا ؛54-57 ؛عخنلا ةليبق :يمليدلا ؛ 177/7 «فارشألا باسنأ :يرذالبلا :رظني )١(

 «ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر ها" ماع بح ةضراعملا تاكرح ىلع اهرثأو مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا ةروث

 .806 :«(؟1١١5/) ةيبرتلا ةيلك - ةيرصنتسملا ةعماج

 5١7. «مالسلا هيلع نيسحلا لتقم :فنخم وبأ (؟)

 ."957/1 «فارشألا باسنأ :يرذالبلا (5)



 نا

 دايز نبا عبتا دقو يدر وأ رخو كل هدحت امب موي لك يف يإ بتكاو .ةمهتلا

 ًاجاح وأ ًارمتعم ناك نم الإ زاجحلا ىلإ ةفوكلا نم جورخلا دارأ نم عنمف ديزي ةطخ

 ؛نيملسملا لاجرب كتفي ذخأو «مالسلا هيلع نيسحلا مامإلل هئالوب فرعي ال نمو

 ءالولا نأ نوري اوناك مهّنأل ؛مالسلا مهيلع هتيب لآو ىلع مامإلل نيلاوملا عيمج لقتعاو

 ىلإ ةلاسر بنتك نم لك لقتعا كلذكو ءاهيلع بقاعب ةميرج مالسلا مهيلع تيبلا لآل

 اهو نب ةعصعصو ؛يعازخلا درص نب ناميلس لاثمأ مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا

 هيلع ملسم لتقم دعب ةعيشلا نم عمج يف يفقثلا راتخملاو ؛"”رامتلا مثيم كلذكو

 ادعام ءديزي كاله ىلإ مهنجس يف ءالوه يقب دقو «دايز نبا نجس يف اوعضو مالسلا

 دايز نبا نإ ليقو «ةيواعم نب ديزي دنع هيلإ طسوتلا دعب هحارس قالطإ مت يذلا راتخملا

 رشع يبثا يلاوح مهنم لقتعاف ةعيشلا فوفص يف قاطنلا ةعساو تالاقتعا ةلمحب ماق

 ."”هوجولاو نايعألا نم ةئامعبرأ مهنيب نم ناكو افلأ

 )١( «لسرلا خيرات : يربطلا ؛09 «مالسلا هيلع نيسحلا لتقم :فنخم وبأ 581/0.

 مامإلا باحصأ نم ؛ةحلط وبأ ىكي ءناحوص نب ةربص نب رجح لا نب ثراحلا نب رجح نب ناحوص نب ةعصعص (؟)

 ديز هوخأو وه لمجلا ةكرعم مالسلا هيلع يلع مامإلا عم دهش ءابيطخ ؛ةفوكلا لهأ نم مالسلا هيلع يلع

 «تاقثلا :نابح نبا ؛1؟1/5١ «تاقبطلا :دعس نبا :رظني .مالسلا هيلع يلع مامإلا نع ىور «ناحيسو

 ا

 سيمنخلا ةطرش نم مالسلا هيلع يلع مامإلا باحصأ لجأ نم ةقث «ملاس وبأ تكي «يدسألا ىبي نب رامتلا مثيم (؟)

 مالسلا هيلع يلع مامإلا هارتشاو ءدسأ ينب نم ةأرمال ًادبع ناك ؛مالسلا هيلع نسحلا مامإلا باحصأ نم و

 عطقو دايز نبا هيلع ضبق ذإ «هداهشتسا نأش يف دعب اميف هيلع ىرجي امب هربخأو ؛همولع هعدوأو «هقتعأو ءاهنم

 هب رمأو «تام مث هناسل عطقب رمأف مالسلا هيلع يلع مامإلا لئاضفب ثدحتي ذخأ هنكل هناسل كرتو هلجرو هدي

 ؛لاجرلا ةفرعم رايتخا :يسوطلا ؛ ءلاجرلا :يقاربلا :رظني .(م180/ه70) ةنس كلذ ناكو بلصف

 1 «يسوطلا لاجرر 0١

 خيرات :يربطلا ؛؟547 «لاوطلا رابخألا :يرونيدلا ةفينح وبأ ؛04 ؛مالسلا هيلع نيسحلا لتقم :فنخم وبأ (:)

 طبسلا ىركذ يف ديفملا :ميهاربإ نيسحلا دبع «يلماعلا ؛77/5 «حوتفلا باتك : مثعأ نبا ؛6/١8 ؛لسرلا
 تت



 هال

 ءاضقلل ةيقابتسا ةيلمع دايز نب هللا ديبعو ديزي امي ماق يتلا تءارجإلا تناك دقو

 دابر نإ بيع ةيواعم دانا نأل نمألا اذه قف بحجر اندر وق قيل ةروعلا ناغ

 نيد ىلع مهنأ '''نييمرضحلا قح يف هيلإ ريخألا بتك امدنع باتكلا اذه لثمب هيبأ نبا

 هيأرو يلع نيد ىلع ناك نم لك لتقا) :ةيواعم هيلإ بتكف هيأرو مالسلا هيلع يلع
 هبحب هومّهاو يلع ةعيش نم مكلبق نم اورظنا) : رخآ ًاباتك بتكو 70م لثمو مهلتقف

 .©”(...ةهبشلاو ةنظلاو ةمهتلا ىلع هولتقاف ةنيبلا هيلع مقت مل نإو هولتقاف

 نب هللا ديبع نجس يف نيعدوتسملا دحأ هنع هللا يضر دايز نب ليمك ناك امبرلو
 .ملعأ هّللاو «دايز

 :ةحجرت يتلا ةلدألا نم قبسام قفو ًايقطنم برقأ هّنأل يفاثلا ببسلا حجرن دقو

 نب نمحرلا دبع عم جرخ ةحاسلا نع هبايغ مغر هنع هللا يضر دايز نب ليمك نأل

 نيسحلا مامإلا نع ىلختي نأ نكمملا نم سيلف ءهرصع ةاغط دْض راث يذلا ثعشألا

- 

 ةايح :يشرقلا ؛55 )١1979(« تاعوبطملل يملعألا ةسسؤم - توريب ؛مالسلا امهيلع يلع نب نيسحلا ديهشلا

 مثيم :رفظملا ؛ 5١7/7 :(191/0) بادآلا ةعبطم -فرشألا فجنلا ؛ليلحتو ةسارد مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا

 .1735 50(1١2-١0ط) (ط.د) مق «ءالبرك ةصق :درفنم يلع «يرظن ؛١٠ «رامتلا

 هيلع نيسحلا مامإلا امهدع دقو «ةدنك كولم نم ةوخإ مهْنِإ ليقو «فانم دبع نب سمش دبع ءافلح نويمرضحلا )١(

 نيد ىلع امهْنَأ ةيمس نبا كيلإ بتك نيذللا نييمرضحلاو رجح بحاص تسلا» هيلإ هباتك يف ةيواعم ىلع مالسلا

 هيبأ نب دايز بلصو ««امهب لثمو امهلتقف هب لثمو هلتقاف هيأرو يلع نيد ىلع ناك نم هيلإ تبتكف هيأرو يلع

 :يرئالبلا 4414 ءربحملا :يدادغبلا بيبح نبا :رظني .ةيواعم رمأب كلذو ةفوكلاب امايأ مهباوبأ ىلع مهضعب

 ناسل بابل بلو بدألا ةنازخ :يدادغبلا ؛997/57 «نايعألا تايفو :ناكلخ نبا ؛157١/” ؛فارشألا باسنأ

 775/١. «برعلا

 رقاب دمحم :قيقحت ءجاجتحالا :(م517١١/ه048ت) بلاط يبأ نب يلع نب دمحأ روصنم وبأ ءيسربطلا (؟)

 .7/7١؟ )١19575(: نامعنلا راد - فرشألا فجنلا ؛ناسرخلا

 ١7/7. «جاجتحالا : يسربطلا (؟)



 هرب *

 ديتساو داسفلا داس نأ دعب هدج ةَّمأ يف حالصإلا لجأ نم راث يذلا مالسلا هيلع

 هيبأ باحصأو هباحصأ نم ناك هنع هللا يضر دايز نب ليمك ناوي ةضاخن ةفافطلا

 هنع هللا يضر دايز نب ليمك ةعيب يف ركذ ام كلذ ديؤيو ءامهصاوخ نمو نيبرقملا

 هنأب يحوي امن مالسلا امهيلع نيسحلا مامإلا داهشتسا دعب مالسلا هيلع داجسلا مامإلل

 .")هذلنسلا هيلع نيسحلا مامإلا داهشتسا دعب نجسلا نم قلطأ دق

 يلا ثادحألا هاجت يديألا ةفوتكم نكت مل جحذم ةليبق نأ مدقت امم سملنو

 نم ريثكلا تمدق ذإ «ةروثلا كلت يف زراب ٌرثأ ال ناك لب «ةيمالسإلا اناا بتاع كذاك

 .تايحضتلا
4. 

 ةلجم عقوملا (تنرتنإلا) ةيلودلا تامولعملا ةكبش ؛595/5 )75٠١7(: ىدهملا راد - مق ؛«خيراتلا رهاوج :يناروكلا )١(

 طم قت هل ع1 ةل1362212ا371لا7 51/1718 74574 : ةكبشلا ىلع ةينورتكلا

 .مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ رس باحصأ نم ليمك ناونعب ةلاقم



 يوادإلاو ىملعلا جحنم ةليبق :ركأ اسف اك

 ريبك ددع لزن كلذلو ةفوكلا ةنيدم يف ةياردإلاو ةيملعلا ةايحلا يف زراب رود ىلإ هادعت

 ٠ 4. 0 75 ههحولا "8 5 5 ع
 ىفعج اا ديزي نب ةملسو هنع هللا ىصضر ناميلا نب هميدحو ا ”ةهحألا ىسوم وبأ

 5 : 1 : ا ميللعلا . . ةضإ 300 سم لك
 لب «ةرادإلاو ملعلا نيب عمج دق جحذم ةداق ضعب ناكو ؛ امهيلإ ةراشإلا تمت نيذلا

 رحز زرب مهنيب نمو «ةفوكلا ةنيدم اقدهش يلا ثادحألا يف تامهاسم مهضعبل ناك

 ؛مالسلا هيلع يلع مامإلا دهع يف نئادملا ىلع ايلاو ناك يذلا «يفعجلا سيق نبا
 0 5 (5) ا ير ان » تو .

 لاثمأ ءاملعو ةداقو نويرادإو « يعخنلا سيق نب ةمقلع لاثمأ ءاهقف مهنيب نم ناكو

 ١57. ؛يملعلا روطتلاو يخيراتلا قمعلا نيب ةفوكلا :ميكحلا )١(

 فلاحو ةكمب ملسأ ؛لئاو نب رماع نب برح نب راضح نب ميلس نب سيق نب هللا دبع يرعشألا يسوم وبأ (؟)
 ةالو دحأو ,هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع ىور نمن ناكو نييخ تناك هدهاشم لوأ «صاعلا نب ديعس

 لهأ هسمتلا صاعلا نب ورمع هلفغتسا نأ دعبو نيفص موي نيمكحلا دحأ وهو «ةفوكلا ىلع نافع نب نامثع

 نبا ؛55/0 ؛5/5١٠ ؛7/9 «تاقبطلا :دعس نبا :رظني .(م177/ه57) ةنس تام ؛ةكم ىلإ برهف ماشلا

 .؟50/8/7 ؛ديهمتلا :ربلادبع نبا ؛؟ 54/7 «تاقثلا :نابح

 .ةلاسرلا نم لوألا لصفلا :رظني (5)

 لاقرب نكمل عجنلا نيكو نب وكب ل للك وب داما نب مقلع نيركللاه ليصنع عبي سم نب قلع 8١
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 نم ناك يذلا «يعخنلا ثوغي نب دبع ثراحلا نب كلامو ليحارش نب بعك نب ةأطرأ

 كلام نب ميهاربإو «نيفص يف مالسلا هيلع مامإلا ةيار بحاصو عخنلا لاجر قربأ

 هللا يضر دايز نب ليمكو «يفقثلا ةديبع يبأ نب راتخملا ةداق دحأ ناك يذلا رتشألا

 ةراشألا تت يذلا يعخنلا ديزي نب ميهاربإ عخنلا ءاملعو ةاور رهشأ نمو «"”هنع

 كلام نب نانسو ؛””يعخنلا ةبتع نب كلملا دبعو "”ةأطرأ نب جاجحلاو :"”هيلإ

7 

 ءاهئرقمو اهملاعو ةفوكلا هيقف ءسيق نب ديزي نب دوسألا مع وهو «هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةايح يف دلو
 مالسلا هيلع يلع مامإلاو نافع نب نامثعو باطخلا نب رمع نع ىور «يعخنلا ميهاربإ قارعلا هيقف لاخو

 دنع ٌمامإ هنأو «ضئارفلاب اع «ةقث يعبات وهف ءءادردلا يبأو دوعسم يبأو ناملسو ةفيذحو دوعسم نب هللا دبعو

 مهيلع دمحم لآ ءايلوأ نم ةفوكلا ةسردم ةذمالت رهشأ نم وهو ءاهيف تامو «ةفوكلا نكس «بهاذملا فلتخم

 ةنس ؛تام ىح ةيواعمل اودع لزي ملو «هللا ليبس يف نيدهاجملا نمو :نيفص دهش نمم ناكو ؛مالسلا

 باسنأ :يرذالبلا ؛18١ «ةفيلخ تاقبط :طايخ نبا 485/5 :تاقبطلا :دعس نبا :رظني .(م181/ه75)

 48/١. «(ت.د) ثارتلا ءايحإ راد - توريب ؛«ظافحلا ةركذت :يبهذلا ؛١؟١١/1 ,؛فارشألا

 يجرزخلا سنوي نب ةفيلخ نب مساقلا نب دمحأ «ةعيبص يبأ نبا ؛848/7 :؛فارشألا باسنأ :يرذالبلا )١(

 ؛(ت.د) ةايحلا ةبتكم راد - توريب ءاضر رازن :قيقحت «ءابطألا تاقبط يف ءابنألا نويع :(م79١1/ه778ت)

 يف ةيبرعلا لئابقلا ةلسلس :يناروكلا ؛51١-57١ «يملعلا روطتلاو يخيراتلا قمعلا نيب ةفوكلا : ميكحلا ؛

 81١/٠١١. «قارعلا

 .لوألا لصفلا :رظني (؟)

 نب سنأ ةايح يف دلو ؛يفوكلا يعخنلا ةأطرأ وبأ ءبعك نب ليحارش نب ةريبه نب روث نب ةأطرأ نب جاجحلا ()

 هنع ىورو ةرصبلا ءاضق يلوو ؛ظافحلاو ؛ثيدحلاب ءاملعلا دحأو ًاهيقف ناكو «ةفينح يبأ عم ةفوكلا فم ؛كلام

 نب جاجح نم ظفحأ تيأر ام) :لاق يروثلا نايفس نع يورو «مهريغو جاجحلا نب هبعشو «يروثلا نايفس

 يرلاب تام ءاهعماج ةلبق بصنو اهططخ ىلوت نم هْنِإ :لاقيو «هتنيدم ءانب تقو يف روصنملا عم ناكو ؛(ةأطرأ

 .74/17-75 «ءالبنلا مالعأ ريس :يبهذلا ؛؟١/187 :؛تاقثلا ةفرعم : يلجعلا :رظني .رفعج يبأ نامز يف

 لاجر باتتك هل مالسلا هيلع هللادبع يبأو نسحلا بأ نع ىور «ةقث «يفوك «فريص «يعخنلا ةبتع نب كلملا دبع (5)

 يمشاهلا ةبتع نب كلملا دبع ىلإ بسني باتك هلو «ةعامج هنع هيوري «مالسلا هيلع قداصلا باحصأ يف خيشلا

 «يشاجنلا :رظني .مالسلا هيلع قداصلا مامإلا باحصأ نم «سايلا تنب نب يلع نب نسحلا هنع ىور «يهللا

 ؛(يشاجنلا لاجر) ةعيشلا يفنصم ءامسأ تسرهف :(م58١1/ه٠55ت) دمحأ نب يلع نب دمحأ سابعلا وبأ
- 
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 .ههريغو ,"”يعخنلا نيكس نب دمحمو 2 ”يعخنلا راتخملا نب حونو معلا

 ارود تدأ تلا ةيعخنلا تايصخشلا زربأ دحأ هنع هللا يضر دايز نب ليمك ربتعيو

 مهيلع تيبلا لآ اياصوو ثيداحأ نم هاور ام لالخ نم كلذو لاجما اذه يف ًاريبك

 لآل يركفلا ثارتلا رشنو «ةيمالسإلا ةديقعلا ئدابم ظفح يف مهسأ دقف «مالسلا

 ةينيدلا بناوجلا يف ةمّيق راثآ نم هكرت ام لالخ نم كلذو مالسلا مهيلع تيبلا

 رود نايب يتأيسو مالسلا هيلع يلع مامإلل هتبحص لالخ نمو ةيخيراتلاو ةيعامتجالاو
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 لاجر :يسوطلا ؛774 :(1146-هط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق «يناجنزلا يريبشلا ىسوم :قيقحت

 :(م 1737 7/ها/77ت) رهطملا نب يلع نب فسوي نب نسحلا روصنم وبأ «يلحلا رهطملا نبا ؛77 :ءيسوطلا

 .١17دواد نبا لاجر :دواد نبا ؛١55 :(1140 -١ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق «هابتشالا حاضيإ

 عم ناك «يسبعلا ريهز وبأ هنع ىور «مالسلا هيلع يلع مامإلا نع ىور نمب ناك فوك يعخنلا كلام نب نانس )١(

 لاجر :يسوطلا ؛707/5 ؛ليدعتلاو حرجلا :يزارلا متاح وبأ :رظني .نيفص موي مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 4157/54 ,(1991-١ط)(ط.د) نارهط ؛ثيدحلا لاجر ملع تاكردتسم :يدورهاشلا ؛57 «يسوطلا

 ."الال/” «ءلاجرلا دقن : يشرفتلا

 ىور مالسلا هيلع قداصلا دمحم نب رفعج هللادبع بأ باحصأ نم «ةقث «يمامإ ءيفوك يعخنلا راتخملا نب حون (1)

 :يسوطلا ؛587/8 «ليدعتلاو حرجلا :يزارلا متاح يبأ نبا :رظني .ميلس يبأ نب ثيل هنع ىور زلجم يبأ نع

 -مق «مالسلا هيلع قداصلا مامإلا باحصأو ةاور يف قئافلا :نيسحلا دبع «يرتسبشلا ؛5١ ءيسوطلا لاجر

 .51/9 :(19917 يمالسإلا رشنلا ةسسؤم

 ميهاربإ هنع ىورو «مالسلا هيلع هللادبع بأ نع هوبأ ىور «ةقث «لامجلا يعخنلا رامع نب نيكس نب دمحم (؟)

 نع تاياور نيكس نب دمحمو «يبهدلا رامع نب ةيواعم بتك نيكس نب دمحم ىورو «باتك هل «ناميلس نبا

 ؛لاوقألا ةصالخ : يلحلا رهطملا نبا ؛"١5 «ءيشاجنلا لاجر :يشاجنلا :رظني .مالسلا هيلع قداصلا

 يف لاقملا بعش :يقارنلا ؛557 1-19191(١4ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق «يمويفلا داوج :قيقحت

 ١55. «لاجرلا تاجرد

 47/٠١. «قارعلا يف ةيبرعلا لئابقلا ةلسلس :يناروكلا :رظني (5)
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 ىناثلا لصفلا





 مل ذِإ ةلاعف ةكراشم ةيسايسلا ثادحألا يف هنع هللا يضر دايز نب ليمك كراش

 ىلع تاماهسإ هل تناك امّنِإو ءاهرصاع يلا ثادحألا هاجت يديألا فوتكم فقي

 لوألا دهع يف تايلاعف خيراتلا هل لجسي مل نإو ءيركسعلاو يسايسلا نيديعصلا

 ىلع ًاروهظ هل لجس خيراتلا نكل ءهلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا داهشتسا دعب يناثلاو

 .نافع نب نامثع دهع ىف ةيمالسإلا ةحاسلا

 نافع نب نامثع دهعيف هرود :الوأ

 باطخلا نب رمع ضرعت دعب (م140/ه717) ةنس مكحلا نافع نب نامثع ىلوت

 نع مالسلا هيلع ىلع مامإلا رّبَع دقو ؛''”ةزيجو ةرتف دعب هلتقم ىلإ تدأ لايتغا ةلواحم

 :مهسافنأب اوذخأو اوقب ام ٌبيصن رمألا يف مهل نوكي ال نأ مهيلع تيلُو انأ نإ موقلا

 نامثع ىلإ ينع ةيالولا اوفرصف ءادحاو اعامجإ اوعمجأف «مهقولح يف ضرتعاو

 نمامح قحأ يأ متملع دقل» : مالسلا هيلع هلوقو ,"”(مهيلع ةرمإلا نم ٍنوجرخأو

 يف ريغتلا :يلع نيسح «يناهرشلا :رظنيو ؛557 /5 :؛لسرلا خيرات :يربطلا ؛77/” «تاقبطلا :دعس نبا )١(

 5١17(, -١ط) ةعابطلل زومت < قشمد «بلاط يبأ نب يلع مامإلا ةفالخ يف ةيمالسإلا ةلودلا يف ةيلاملا ةسايسلا

 .؟ال-

 نبا ؛5١41 :(1195١-١ط) ةيمالسإلا ةفاقثلا ةسسؤم -مق :ءيدومحللا دمحأ :قيقحت ءدشرتسملا :يربطلا )١(

 .1ا/4 «ةجهملا ةرمثل ةجحملا فشك :سوواط
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 (يريغ

 يْنِإ مهللا) :"”فوع نب نمحرلا دبع لاق نافع نب نامثعل رمألا بتتسا الو

 ."”(نامثع ةبقر يف كلذ نم يتبقر يف ام تلعج

 فوع نب نمحرلا دبع اهربد يلا ةرماؤملا كلتب مالسلا هيلع يلع مامإلا رعش املو

 اذه سيل» :فوع نب نمحرلا دبعل مالسلا هيلع لاق نافع نب نامثع ديب رومألا لعجيل

 ام هللاو 274 وُفِصَت ام ىَلَع ْن اَعتْسُمْلا ُهَللاَو ليمَج ٌُرْبّصَف انيلع هيف مترفاظت موي لوأ

 ." 0(ناش يوه موي لك هللاو كيلإ رمألا دريل الإ نامثع تيلو

 ال نم نيملسملا رومأ يَنوَو ةالولا لزع دقف ةرطخلا هتسايسب نامثع ىضمو

 ةمرح ىلإ ةاعارم ءداسفلاو قسفلا هنم رهظ نمتو «هيلع نمتؤي الو ءكلذل حلصي

 :ةغالبلا جف حرش يف ةعاربلا جاهنم :(م1١1١/ا//هها/ات) هللا ةبه نب ديعس نيسحلا وبأ «نيدلا بطق يدنوارلا )١(

 نب مشاه مراكملا وبأ «ينارحبلا ؛!794/١ )١1186(: مايخلا ةعبطم - مق ءيرمكهوكلا فيطللا دبع :قيقحت

 :قيقحت «ماعلاو صاخلا قيرط نم مامإلا نييعت يف ماصخلا ةجحو مارملا ةياغ :(م11960/ه17١١1ت) ناميلس

 .58/؟ ؛(ت.د) يشعرملا ةبتكم -مق ءروشاع يلع

 يف همسا دمحم وبأ كي يشيرقلا بالك نب ةرهز نب ثراحلا نب دبع نب فوع دبع نب فوع نب نمحرلا دبع (1)
 ماع دعب دلو ؛نمحرلا دبع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هامسف ؛ةبعكلا دبع ليقو ءورمع دبع ةيلهاجلا

 عمج نيلوألا نيرجاهملا نم ناكو ؛ءملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا بحصو ملسأ نينس رشعب ليفلا

 عم دهاشملا رئاسو اردب دهشو «ةنيدملا ىلإ رجاهو «ةرجملا لبق مدق مث ؛ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاه :نيترجملا

 4175/9 ءتاقبطلا :دعس نبا :رظني .(م1017/ها7) ةنس ةنيدملا ف تام ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 .8515/؟ «باعيتسالا :ربلا دبع نبا ؛40 ؛ةفيلخ تاقبط : طايخ نبا

 دمحم :هققح «ءيضرلا فيرشلا هعمج «ةغالبلا جمف :(م 5750/ه٠5ت) مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع مامإلا (7)

 .77/8/5 ؛كولملاو لسرلا خيرات :يربطلا ؛"5/١ :(1١-١541ط) رئاخذلا راد - مق ءهدبع

 ١8. :ةيآلا ءفسوي ةروس (؟)

 حلاص دمحم يلوم «يناردنزاملا ؛577/54 ءلسرلا خيرات :يربطلا ؛470/7 «ةنيدملا خيرات :يريمنلا ةبش يبأ نبا (0)

 .458/17 )١-5٠٠١(« يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد - توريب «يفاكلا لوصأ حرش :(م17170/ه81١1ت)
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 كال هزيم هون حداق نيازعللا نيب روق ناقوا ودل يورغن : هارد حا و ردعوةنازقلا

 باقر ىلع طيعم يبأ نب لمحت الف سانلا رومأ نم ائيش تيلو نإو هللا قتا) :هل هلوقب

 قاف ريضكوو «ىسانلا تاق نلع هيراقأ طاتسو «ةناحشلاب نكي دخاو 5" وفانلا

 هيوكد نيو ةجراقلا يملا قا" "ةءاع مناديل” لوو ناقة كنافزرست ةنياعلا اونا

 برش يف كلذ ىلَجَت دقو «ةريسلا ءاسأو يصاعملا باكترا هنم رهظ ىح «ةفوكلا ىلع

 هفلخ نم ىلإ تفتلاو «ناركس وهو تاعكر عبرأ رجفلا سانلاب ىلص هنأ ىح «رمخلا

 هت كوول ية اكو" اعلا نعت لوو ,"”(ةالصلا يف مكديزأ) :لاقو

 لوسر ديرط صاعلا يبأ نب مكحلا ىلإ بتكو «' "اهببسب ةفوكلا لهأ هجرخأ يتلا رومألا

 ىلوت امدنع ركب ابأ لأس هنأ ًاملع ؛هيلع ٌمدقُي نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 «فارشألا باسنأ :يرذالبلا ؛080/8 ؛فنصملا :يفوكلا ةبيش يبأ نبا ؛٠55/" «تاقبطلا :دعس نبا )١(

 .همالم

 دقو «دلاخ هوخأو وه حتفلا موي ملسأ ءبهو وبأ ينكي ءهّمَأل نامثع وخأ وهو طيعم يبأ نب ةبقع نب ديلولا (1)

 ىَلَع اوُحبْصعُف لاه أمْ اوُبيصُت ىأ اوي أب قِساَفُْكءاَج ىإإ اوُعَمآ َن يلا اَهّيأ إل ديلولا يف ةيآ تلزن
 قلطصملا نب ىلإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا هثعب امدنع :(7 :ةيآلا ؛تارجحلا) 4َنيمِداَنْرَتَْعَف اَم

 ١067/5. «باعيتسالا :ربلا دبع نبا ؛7/١5١ «تاقبطلا :دعس نبا :رظني .اقساف ًارعاش ناك «مهقدصي

 ؛(١٠56) ةرجحلا راد - مق ءقدصلا فشكو قحلا جن :يلحلا رهطملا نبا ؛ ١515/1 ؛يبوقعيلا خيرات :يبوقعيلا (")

 دبع :قيقحت «رابخألا لوصأ ىلإ رايخألا لوصو :(م1017/7/ه484ت) دمصلا دبع نب نيسح :يلماعلا

 .87 :(1-١1980ط) ةيمالسإلا رئاخذلا عمجم -مق ؛يرمكهوكلا فيطللا

 يشيرقلا يصق نب فانم دبع نب سم دبع نب ةيمأ نب صاعلا نب ةحيحأ نب ديعس نب صاعلا نب ديعس (4)
 امدنع ًافرتم ًاباش ناكو ؛نينس عست هرمع ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ضبق امدنع ءيكم ؛يومألا
 15/0 تاقبطلا :دعس نبا :رظني .(م771//ه54) ةنس تام ءرومألا كلت يف ةقباس هل نكت ملو ؛ةفوكلا مدق

 17/١. «باعيتسالا :ربلا دبع نبا 411/١ :تاقثلا ةفرعم : يلجعلا ؛"١

 نب دمحأ نب يلع «يفوكلا مساقلا وبأ ؛5907/4 «لسرلا خيرات :يربطلا ؛ ١14/7 «يبوقعيلا خيرات :يبوقعيلا (0)

 :يدهم دمحم «نيدلا سمش ؛١/171 «(ت.د) (ط.د) «ةثاغتسالا :(م177/ه7017ت) داوجلا مامإلا نب ىسوم

 .الا/ .(9860١-١ط) رشنلاو تاساردلل ةيلودلا ةسسؤملا - توريب «ةرادإلاو مكحلا ماظن
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 ىلع سانلا ركنأ دقف كلذبو «هل اونذأي ملف «باطخلا نب رمع عم كلذ لعفو ؛ةموكحلا

 .1قكللؤ نافع نب نايف

 هيلع ضرتعا يذلا «ةبقع نب ديلولا لاثمأ ةالولا تافرصت ءوسل ةجيتنو

 نب ديعس هناكم ىلوو ءارهق هلزعو هدلجب نامثع رمأف نامثع ىلإ هرمأ اوكشو نوريثكلا

 لهأ ةارادم ىلع لمعو ربنملا دعصو هنع هللا يضر رتشألا هعمو ةكم نم صاعلا

 قاقشلا ىلإ مهبسنو ةفوكلا لهأ مذ كلذ دعب نكلو ؛"”رمألا ةيادب يف ةفوكلا

 ومعساو ةقروكلا ق تقوملا دعاضصت لإ ضدأ انغاديدش اراوق اهلهاي رضأت :ةقالكلو

 ءارق نم ةعامج ناك امل هنأ هعم ديدشلا فالخلا ىلإ تدأ ىلا بابسألا نم تناكو

 يف لاقف ؛هسلاجم دحأ ف صاعلا نب ديعس يلاولا دنع نورمسي ةفوكلا لهأ هوجوو

 داوسلا امّنِإ) : ىرخأ ةياور فو «'”(شيرق نم ةمليغأل ناتسب داوسلا اذه امْنِإ) : ةليل

 رتشألا يف مالكلا كلذ رثأ دقو «"””(انكرت انئش امو هنم انذخأ انئش امف «شيرقل ناتسب

 ناتسب انفايسأب انيلع هللا هءافأ يذلا داوسلا نأ معزتأ) :لاقف هنع هللا يضر هباحصأو

 :سويلوي «نزواهلف ؛452(ت.د) «يراودلا ةبتكم - مق «لمجلا :ديفملا ؛ 937 «فراعملا : يرونيدلا ةبيتق نبا )١(

 ةنجل - ةرهاقلا «يداحلا دبع دمحم :ةمجرت ؛ةيومألا ةلودلا ةيا ىلإ مالسإلا روهظ نم ةيبرعلا ةلودلا خيرات

 .5 ؛(7١-97/8ط) رشنلاو ةمجرتلاو فيلاتلا

 «لسرلا خيرات :يربطلا ؛ 77 )”١997(2 ركفلا راد - توريب ءراكز ليهس :قيقحت «ةفيلخ خيرات : طايخ نبا (؟)

 الالم اا

 .577/54 «لسرلا خيرات : يربطلا ؛7؟/0 ,«تاقبطلا :دعس نبا (؟)

 ١١5/5١. ءقشمد ةنيدم خيرات :ركاسع نبا ؛7 7/0 «تاقبطلا :دعس نبا (5)

 ؛(ت.د) ثارتلا ءايحإ راد - توريب «يناغألا :يناهفصألا جرفلا وبأ ؛777/5 ءلسرلا خيرات :يربطلا (5)

1 
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 هللا يضر دايز نب ليمك مهنيب نم ناكو ء؛هعم موقلا ملكت كلذكو 200كموقلو كل

 ح هيلع اوبثوف ؛" '(هتلاقم ريمألا ىلع نودرتأ) : "”يدسألا نمحرلا دبع لاقف ءهنع

 دحأ يدنع رمسي ال هللاو) :لاقف صاعلا نب ديعس رمألا كلذ بضغأ امت هيلع يشغ

 نامثع ىلإ ديعس بتكف ؛صاعلا نب ديعسو نامثع نم الك نومتشي اوذخأو ؛””(أدبأ

 ءارقلا نوعدي نيذلا هباحصأو رتشألا عم ةفوكلا نم كلمأ ال يْنِإ) :لاقو مهجارخإب

 كلام ىلإ نامثع بتكو :2””(ماشلا ىلإ مهرّيس نأ هيلإ بتكف ءاعيش - ءاهفسلا مهو.
 ةعاط كيلع يل نأ تيأرو هتأرقف اذه يباتك كاتأ اذإ رظناف) :ًالئاق هنع هللا يضر رتشألا

 ءيشل ال اهيلإ كريسأ امّنِإ يْنَأ ملعاو ؛يرمأ كيتأي يح ًاميقم اهب نوكتف ماشلا ىلإ رسف
 هللا يضر رعشألا ىلإ نافع نب نامقع باتك دوو املف 2"(: سانلا يلع كداسفإل الإ

 :هيف ءاج ًاباتك صاعلا نب ديعس هيلإ لسرأو «ةفوكلا نع جورخملا ىلع مزع هأرقو هنع

 ةفوكلاب سيل) : هنأ رتشألا هيلإ لسرأف (كيأر ىلع كعم ناك نم جرخأو جرخا نأ)

 ؛كموقلو كل ًاناتسب مهدالب لعجت نأ نوبحي ال مهْنأ نظأ اميف ييأر ىري وهو الإ دحأ

 ,حوتفلا باتك :مثعأ نبا ؛17-18/5١77 ؛لسرلا خيرات :يربطلا ؛559/05 ءفارشألا باسنأ :يرذالبلا )١(

1" 

 نب عيبرلا هنباو صاعلا نب ديعس ةطرش بحاص «ةبلعث نب دعس نب ثراحلا نب ةرم نب نم يدسألا نمحرلا دبع (؟)
 نم ةفوكلا لهأ ىف نمم يدسألا نمحرلا دبع ناكو «مالسلا هيلع قداصلا مامإلا باحصأ نم نمحرلا دبع

 هرمأل اولثتمي ملف (ةرصبلا لهأو ماشلا لهأ كلذ مكفكي ًاليلق اورظتنا) مهل لاق امدنع راتخملا ىلع جورخلا

 : نسح «نيمألا ؛؟١/715 ؛لاجرلا دقن : يشرفتلا ؛"7/١٠ «تاقبطلا :دعس نبا :رظني .راتخملا ىلع اوجرخو

 .181/5 )/١9/17(« فراعتلا راد < توريب «ةعيشلا نايعأ تاكردتسم

 .77/7 «خيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا ؛7371/5 «ءلسرلا خيرات : يربطلا (")

 .770/9 «لماكلا :ريثألا نبا ؛577/5 ءلسرلا خيرات : يربطلا (5)

 .777/4 «لسرلا خيرات : يربطلا ؛059/0 «فارشألا باسنأ :يرذالبلا (6)

 .585/7 «حوتفلا باتك : مثعأ نبا (1)
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 :ةيواعم ىلإ نامثع بتكو «''”(اذه دعب نم نوكي اميف رظناف ينعبتا نميف جراخ انأو

 كويعأ نإو «لبقأف ًادشر مهنم تسنآ نإف «مههفأو مهيلع مقف ةنتفلل اوقلخ دق ًارفن ْنإ)
 0 معدنرا

 ةلاشب هاش نإ هولا هزار ءاحتادع نيم عنهن ن انباع قيم تأت هيفم شنو

 ريبزلل نافع نب نامثع باوج يف ءاج ام كلذ ديؤيو مهرطخب رعش هنأل «(م10 ١/ها)

 تقرفو ماشلا ىلإ مهتيفن هباحصأو رتشأللو كل امف) :هل لاق امدنع "”هاوعلا نبا

 نب ديعس يلماعب سانلا ىرغأ رتش *ألا نأل : ل ل

 نب ليمكو رتشألا كلام نايعخنلا مهمدقتي ناكو «(””(اران يلع ةفوكلا مرضأو صاعلا

 دق مكُنإ) :مهلل لاقو ميرم ةسينك مهلزنأ ةيواعم ىلع اومدق اًملف امهنع هللا يضر دايز

 لاقف مهيولق ىلإ كشلا اولخدُتف مهولداجت الف «ةعاطلا الإ هلهأ فرعيال دلب ىلإ متمدق

 اونيبي نأ اقثوم ءاملعلا ىلع ذخأ دق هللا نإ :هنع هللا يضر رتشألاو "”ةرارز نب ورمع

 )١( «حوتفلا باتك :مثعأ نبا 585/7.

 7١18/5 - 51١9. «لسرلا خيرات : يربطلا ؛77 «لمجلا ةعقوو ةنتفلا :يبضلا (؟)

 تنب ةيفص هّمَأ هللا دبع ابأ نبكي يدسألا يشيرقلا يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نب ب دليوخ نب ماوعلا نب ريبزلا ()

 ؛ةنس ةرشع سمح نبا وهو ملسأ هّنِإ ليقو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةمع مشاه نب بلطملا دبع

 ةييدللاو كيبل نارج انيلا نبل حا نيد وعم نو دلتا ديغأ عيوب هني ملسوسلاواولعتاللا يليق لوسزلا حا

 هادان املو «ةحلطو ةشئاع عم لمجلا دهشو «دهاشملا لكو ةبيدحلاو اردب دهش «شقو نب ةمالس نيبو هنيب ىخأ

 لتاقتس كْنِإ امأ» :هل لاق امدنع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيلا لوسرلا ثيدحب هركذو مالسلا هيلع يلع مامإلا

 كلذ ناكو تلا ل ل ل ل ««ملاظ هل تنأو 01

 + :قيلخ “تاقبط + طاب حبا رظني < نيتسو انس ليقو- :نعسو اعبس هرمع ناك دقو؛(م107 /ه5) ةنس

 51/1١. ءالبنلا مالعأ ريس عدلا 0 /؟ «باعيتسالا «ربلا دبع نبا

 .5917/؟ «حوتفلا باتك : مثعأ نبا (؟)

 ا ا ا ركل م ا وما دو را اجل و ع ل
 نتسن :يلكلا نبا ةنظني .مالسلا هيلع ًايلع مامإلا عيابو ةفوكلا يف نامثع علخ نم لوأ وهو عخنلا نب

 .؟1/ «ةفيلخ تاقبط : طايخ نبا ؛؟١/590 «ريبكلا نميلاو دعم



 الا

 الَو# :ةيواعم لاقف ؛«' ”(همتكن ال هملعن ءيش نع لئاس انلأس نإف ءسانلا ىلإ مهملع . يبست نمد ىم+ كلب ٠ ٠ 0 0 اا 3 5 ٠

 ْباَذَعْرُمَل كنِّيوُأَو تاَنيَبلٌمُهءاَجاَم دْعَب نم اوُفَلَتِْإَو أوقرفت نيذَّلاك اونوكت

 هيف أوفلتخل اَمِلْاوُتَمآ َن يذلا هللا ىَتَهَف : هنع هللا يضر دايز نب ليمك لاقف '”4ٌميظَع

 نيدنلا كلتعازأ ميه. يهتم طابو ىلا انو نزل نلت ةللاو هنذار وحلا كوم

 ةالوو هلوسرو هللا اوعاطأ نيذلا كئلوأ امْنِإ ليمكاي الك :ةيواعم لاقف هللا مهاده

 كنم قثو نامثع نأ الول ليمك لاقف مهءواسم اوعاشأ الو مهنساحم اونفدي ملف رمألا

 قطنملاب انأدتبا ليمك اي رتشألا لاقف انجس انل كذختا امل ةعيدخلا هذهو مالكلا اذه لثمب

 10 انم ةحأ كنأو

 هل ناك هنع هللا يضر دايز نب ليمك نأ اهنم رومألا نم ةلمج ىلع لدي اذهو

 نمو هنع هللا يضر دايز نب ليمك رطخ ىلع لدي امك هريسفتو ميركلا نآرقلا يف كاردإ

 يدق اتم نأادار أ رسقألا نأ ركل راما ةنفو كذا يعانلا تصر ةأثو نييك نم

 ةجهل فشتسا نأ دعب مقايحو كاذنآ هنع هللا يضر دايز نب ليمك ةايح ىلع ناكمإلا

 .ةددشتملا ةيواعم

 يبأ نع ممل ثدحتي أدب مهحارس قالطإ دعب دفولا ةيواعم لباق الو «' ”ههجارخإب

 ١١51/7. «ةنيدملا خيرات :يريمنلا ةبش يبأ نبا )١(

 ١٠١0. :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس )١(

 .؟1١ :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟)

 .585/7 «حوتفلا باتك :مثعأ نبا (5)

 ْ يك “يي : . : يدمحألا يلع ,يجنايملا ؛17//8717 «يناغألا :يناهفصألا جرفلا وبأ :رظنيو ؛7//7417 «حوتفلا باتك : مثعأ نبا (0)



 ف

 2" ”هتيحلو هسأرب اوذخأو هيلع اوبثوو موقلا هيلع ضرتعا دقو «هموق يف هتناكمو نايفس

 هدض مهوضرحيو ماشلا لهأ بولق يف كشلا اولخدُي نأ مهنم يشخ دق ةيواعم ناكو

 ىلإ مهدري نأ هرمأف مهرمأب نامثع ىلإ بتكف مهنوسلاجي اوناك اماوقأ نأ ملع نأ دعب

 باوج ناكف نامثع ىلإ مهنم ديعس جضف مهتنسلأ اوقلطأف ؛ةفوكلاب صاعلا نب ديعس
 زعشألا لإ ناسنع:ينكو.:"” ضمت" "للاح قييةمعترلا دبع ىلإ هريس نأ نافع 3 0 0.

 و ل دما

 ها 1
 . ا ل

 ال) :اولاقف ةفوكلا ىلإ مهّدرب نافع نب نامثع رمأ امدنع ىرخأ ةياور فو

 ماشلاو قارعلا اًوْعَدو «ةريزجلا ىلإ انب اوليمو مكب نوتمشي :ي مهنإف «ةفوكلا ىلإ اوعجرت

 لج

 .4-00/ «دايز نب ليمك : يمشاحلا ؛51/7١ :(1946١-١ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق «ةعيشلا فقاوم

 )١( «لسرلا خيرات :يربطلا كد «حوتفلا باتك : مثعأ نبا 55/9".

 نب يؤل نب بعك نب ةرم نب ةظقي نب موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ديلولا نب دلاخ نب نمحرلا دبع (1)
 ناك «مفاعجشو شيرق ناسرف نم ناكء«دمحم وبأ نكي ؛هآرو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا كردأ ؛«بلاغ

 هيلع يلع مامإلل ًابحم ناك يذلا ؛دلاخ نب رجاهملا هيخأل ةفلاخم مشاه نيو مالسلا هيلع يلع مامإلا نع ًافرحنم

 .(م577/ه557) ةنس صمح- يف تام ةيواعم عم نيفص دهش نمحرلا دبعو نيفصو لمجلا هعم دهش مالسلا

 .7/89/7 «ةباغلا دسأ :ريثألا نبا ؛؟ 0٠/7 «تاقثلا :نابح نبا :رظني

 :رظني .قشمد ىلإ قيرطلا نيمي ءنيوزق ةهج نم ناجيبرذأ فرط يف ماشلا لامعأ نم لاخلخ برق ةيرق صمح (*)

 :(م1١17//ه5714ت) ينانكلا ريبج نب دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ ءريبج نبا ؛ 518/7 «مجعتسا ام مجعم :يركبلا

 .7؟0/؟ «نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي ؛؟١57 )١19754(: رداص راد < توريب «ريبج نبا ةلحر

 .577/5 «لسرلا خيرات : يربطلا (5)



 ال

 هالو دق ةيواعم ناكو ديلولا نب دلاخ نب نمحرلا دبع مهب عمسو «ةريزجلا ىلإ اووأف

 اوناكو '''(...!الهأ الو مكب ابحرم ال ءناطيشلا ةلآ اي :لاقف «مي اعدف ,...صمح

 يدع يضر ناحيوسم نع ةيزوبداسبز قم لمسكو سقألا كلام خضااك

 اة وللا هتالو ىلإ نافع نب نامثع بتك (م507/ه75) ةئس ِفو ,"”ههريغو

 نم باتك لصو نأ دعب ' ”ةفوكلا ىلإ اوعجرف مهتايالو نع ةالولا بايغ ءارقلا منتغاف

 ةرم صاعلا نب ديعس انع جرخ دق) :هيف ءاج هنع هللا يضر رتشألا كلام ىلإ اهلهأ

 ال نأ انقيثاومو اندوهع ىلاعتو كرابت هللا انيطعأ دقو «نامثع هبحاص ىلإ ةيناث هذهو

 دجسملا ىلإ هنع هللا يضر رتشألا كلام لخدو ةفوكلا ىلإ ءارقلا داع دقو «' ”(انرومأ
 37 ِء 3 8 57 ع

 "”يراصنألا سبق نب تباث جارخإب هنع هللا يضر دايز نب ليمك رمأو «سانلاب ىلصو

 )١( «ءلسرلا خيرات :يربطلا ؛٠5 ءلمجلا ةعقوو ةنتفلا :يبضلا :رظني 877-15760/5.

 ةعيبر نب دادح نب ثيل نب ساسع نب ناجردح نب ةربص نب سرجهلا نب ثراحلا نب رجح نب ناحوص نب ديز (5)
 ؛ناميلس وبأ نكي ؛هدهع ىلع ًاملسم ناكو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا كردأ ءناحيسو ةعصعص وخأ

 هيلع يلع مامإلا باحصأ نم هتوخإو وه هموق يف ًاديس ءًانيد ًالضاف ناك «مالسلا هيلع ىلع مامإلا نعو
 ؛غ١؟5/5 «تاقبطلا :دعس نبا :رظني .دحاو ربق يف هيخأ عم نفد دقو «لمجلا موي دهشتسا «نيبرقملا مالسلا

 .005/7 «باعيتسالا :ربلا دبع نبا ؛ ١157

 .1857/17 «ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا ؛71/54 «ءلسرلا خيرات : يربطلا ؛""/0 «ءتاقبطلا :دعس نبا :رظني (؟)

 يبأ :قيقحت ؛ممألا براجت :(م١1:/ه١41ت) دمحم نب دمحأ هيوكسم نبا ؛5/*7 ؛لسرلا خيرات : يربطلا (4)

 .40 «ةيبرعلا ةلودلا خيرات :نزواهلف ؛ )3٠١١(: 578/١ شورس راد - نارهط ؛يمامإ مساقلا

 .1/85/1/ «ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا (0)

 .5960/؟ ,حوتفلا باتك :مثعأ نبا (5)

 يلع مامإلا يديؤم نم ةنيدملا لهأ نم ًاروهشم ناك ةقث ؛يدملا يقرزلا يراصنألا ميطخلا نب سيق نب تباث (0)

 بيذهق :يزملا ؛0484/5 ؛فارشألا باسنأ :يرذالبلا :رظني .دحأ ةكرعم يف كرتشا نم ناكو مالسلا هيلع
 .؟ا/؟/5 ؛49 ,17/7؟ ؛لامكلا



 ئى

 رتشألا كلام مهنمو ةفوكلا لهأ نم دفو بهذو «ةفوكلا ىلع ديعس هفلخ يذلا

 ضفرف صاعلا نب ديعس لزع نامثع نم نوبلطي امهنع هللا يضر دايز نب ليمكو
 ديعس مدق الو «2'”(؟هلزعن نأ اندارأ ةوفج هريمأ نم مكدحأ ىأر املك) :لاقو مهبلط

 نيرجاهملا هوجو ىلإ ثعبف نامثع دنع مهافاو ءنامثع ىلع ًادفاو ةئيدملا صاعلا نبا

 ىلإ عوجرلاب اذيعس نمأ مهبلط ناسك ضفر امدعبو ب امور انهألاو

 دعصو ديعس لبق ةفوكلا لخدو هباحصأ نم رفن يف هنع هللا يضر رتشألا عجرف ةفوكلا

 نم اديعس اوعنماف -::شيرقل ناخسب داوسلا نأ معزي مكانأ دق ديعس اذه) +لاقف ربخلا

 نب ديعس ىلإ هجوتلاب مهرمأو '”هباحصأ هنع هللا يضر رتشألا اعد مث «"”(اهوخد
 وللا وت ومد شا وراق ني اييد عا ك1 نع اندلعت فاح

 قي فالس لا ثيل دنس مقاجو 0" نانوكم ههنا لقر [:اهيهسي هللا تارا املك ةفاركلا

 ةلاسرلا لاصيإل مهب قثي الاجر هنع هللا يضر رتشألا راتخاو «ةفوكلا لهأ نيبو نامثع

 مساب ًايمسر ًاقطانو ًاثوعبم هنع هللا يضر دايز نب ليمك مهنيب نم ناكو نامثع ىلإ

 نع اولأس امدنعو «لعفي مل مهضعبو هيلع مهضعب ملس نامثع ىلإ اولصو املف ؛كلام

 داع نإف ءاهلمع يتلا أطخلا لامعألا ببسب) :هنع هللا يضر دايز نب ليمك باجأ ؛كلذ

 يه ام :هولأسف انل ريمأب سيلف الإو ءانريمأ وهف باوصلا جه كلسو اهنم باتو اهنع

 قرافت الو ةفولأملا انناطوأ نم جرخن ال نأ ءالوأ :اولاقف «مكفادهأ يه امو مكبلاطم

 )١( «قشمد ةنيدم خيرات :ركاسع نبا ؛!7/0 ؛تاقبطلا :دعس نبا ١١0/7١.

 ؛«فارشألا باسنأ :يرذالبلا ؛؟/05 «تاقبطلا :دعس نبا ؛١/77١ «ةغالبلا جف :بلاط يبأ نب يلع مامإلا )١(

0 . 

 .570/4 «ءلسرلا خيرات : يربطلا ؛77/0 ؛تاقبطلا :دعس نبا :رظني (؟)

 ."7/0 ؛تاقبطلا :دعس نبا :رظني .يدبعلا ةنانك نب هللا دبعو يبحرألا سيق نب ديزي (4)

 .77/0 «تاقبطلا :دعس نبا (05)



 “بة

 ةيرافأ نم اراوغأ ناهس اذيلإ انسريدل ثأر هاناطكا الإ: لضوت نأو اندالر او :انلاغ

 ."”(رايخألا ىلع رارشألا مّدقي ال نأو مقاوهشو مهءاوهأ اوعبتا دقو انيلع نورمأتي

 نيكعي ىحتنلا اذنه هنع اللا يتعر دايز نب ليمك نايتحا نأ كلذ نم انل نهظنو

 ىلع اهيف دامتعالا مت ةمباشتم ىرخأ فقاوم ظحالن فوسو هموق يف هتيمهأو هتناكم انل

 .هنع هللا يضر دايز نب ليمك

 مث ؛لزنم ريخ مهولزني نأب نامثع رمأ يح ءارقلا ضعبو نامثع نيب مالكلا رثكو
 قيوم انأ اوتلوو اديعش لوف مهبلاطم ىلع هب قفاوي اباتك ةفوكلا لهأ ىلإ بتك

 ىح اهيلع ًايلاو يقبو هالوف ىسوم ابأ يلوي نأ هنولأسي نامثع ىلإ اوبتكو ءيرعشألا

 . 27( ”/اه0) ةنس يف نافع نب نامثع لتقم

 نب ديزو رتشألا كلام مهنم ةفوكلا لهأ نم رفن عمتجا هنآ ىرخأ ةياور تركذو

 عفري ام هللاو ال) :اولاقف "”مهنع هللا يضر يباض نب ريمعو دايز نب ليمكو ناحوص

 ةنيدملا ىلإ ابكرف هلتقن نحن :دايز نب ليمكو ريمع لاقف سانلا ىلع نامثع مادام سأر
 دام مسا طور اهل ادماط اك 1: د رواقو نييتد اب نيب[ مك اأو هيف: نكد منال دع اكان

 تسلوأ لاق نينمؤملا ربمأ اي يتتعجوأ لاقو هتسإ ىلع عقوف ههجو نامثع أجوف نامثع

 هشدفن اولاقف سانلا هيلع عمتجا دقو فلحف وه الإ هلإ ال يذلا هللاو ال :لاق ؟كتاغب

 .401/؟ «حوتفلا باتك : مثعأ نبا )١(

 .575/4 «لسرلا خيرات : يربطلا ؛١؟5 «ةفيلخ خيرات : طايخ نبا ؛اا”/0 «تاقبطلا :دعس نبا (؟)

 سبح «ةفوكلا نكس نت هوبأو وه ءسيق نب لدانج نب ديبع نب باهش نب ةأطرأ نب ثراحلا نب يباض نبريمع ()
 هنإ لاق مث معن لاق هراد يف نامثع ازغ يذلا تنأ جاجحلا هل لاق ليقو ءراصنألا نم ًاموق هئاجحل هابأ نامثع

 هلام بنو لتقف هب رمأو نيرصملا حالص كلتق يف ْنِإ كتايح بحأ ال يّنِإ لاقف ًاريبك ًاخيش ناكو بأ سبح

 ةيادبلا :ريثك نبا :رظني .هيلع لخد نيح جاجحلا هب ىرغأ يذلا وه صاعلا نب ديعس نب ةسبنع نإ ليقو
 .41/9 ؛11//١ ؛نودلخ نب خيرات :نودلخ نبا ؛17/4 /47١7/1 «ةياهنلاو



 الك

 ؛لاق ام ريغ هنم علطأ نأ يهتشأ الو «ةيفاعلا هللا قزر دق ال :لاقف نيئمؤملا ريمأ اي

 نإ لاقو «يفديرت الإ كتبسح ام هللاوف نم صتقاف ليمك اي تلق امك ناك نإ :لاقو

 . هللا لذأف'ايذاك تنك قو «هللا لخلف اقداض كنك

 هللا يضر دايز نب ليمك مادختسا ىلع اّمإ لدت يهف ةياورلا هذه تحص نإو

 ودبيو ًالصأ هلتقب بغري نكي مل ِهّنأ وأ نامثع لتق نع هعجارت وأ ؛همد ظفحل ةيقتلل هنع

 ودلع مانألا تاكمأ نأل هيعدللا يطزرذاول قي قدك عنق تمم ضال وهذه نأ

 .قحلا نع نوعفادم مه ام ردقب ةلتقب اوسيل مالسلا هيلع

 اثم نابع ووعي تاكو : الق نافع نيب نانتع ةسايش نلغ "3 1وايلف قلغ دقو

 نيل هده ف لاتقل هرج ذلا قاطني جل كلل ودب اظاشل نيه جري ناك

 اوناك مهلأل ءرمع دهع يف ناك ام ًاروفس رثكأ وحن ىلع ةصاخلا مهتحلصم ءارو مهيرج

 .(رمع سأب نوشخي

 تخش رمت: كفاك ناك نكت وز: لوقا اذه ىلإ "'"نانلكو وز ناشأ دقو
 بلغألا معألا يف مهؤاطخأو هلامع ءاوهأ هيلع تذخأ نأ دعب ةصاخبو ةيوقلا هفلس

 .(هايرق يوذ نم

 ثادحألا يف ٌرود هل ناك هنع هللا يضر دايز نب ليمك ْنأ ىلع مدقت ام لدتسن

 نافع نب نامثع ىلإ ةفوكلا نم مداقلا دفولا ءاضعأ دحأ ناك ذإ ءاهرصاع يتلا

 ةرادإل راصمألا ىلإ مهلسرأ نيذلا نافع نب نامثع ةالو تافرصت ىلع جاجتحالل

 )١( «لسرلا خيرات : يربطلا ؛87؟ «لمجلا ةعقوو ةنتفلا :يبضلا 407/54.

 )١( «ةيبرعلا ةلودلا خيرات 47.

 2(0١-958ط) نييالملل ملعلا راد - توريب «يكلعبلا رينم «سراف نيمأ هيبن :ةمجرت «ةيمالسإلا بوعشلا خيرات ()

 ١-١115.



 في

 صاعلا نب ديعس مهاكش نيح ماشلا ىلإ ةفوكلا لهأ نم نييفنملا دحأ ناكو ءافوؤش

 :مهدنع هتلزنمو هماقم ىلع ليلد الإ ةفوكلا لهأ نع هتباين امو ءنافع نب نامثع ىلإ

 نأ نكمي لا تافصلا نم كلذ ريغ ىلإ نيملاظلا مامأ قحلا لوق يف هتعاجش نع ًالضف
 ةلازإ ىف ٌرثأ امل ناك ىلا ةيخيراتلا فقاوملا كلت لالخ نم هتيصخش يف ثحابلا اهأرقي

 .ةفوكلا يف نيملسملا نع ملظلا



 مالسلا ةيلع يلع مامإلا ةفالخيف هرود :ًايناث

 مالسلا هيلع ىلع مامإلا ىلوت ''7(م108 /ه0#) ةنس نافع نب نامثع لتقم دعب

 حرصف ©”ةفالخلل هتعيابمل هباب ىلع نيملسملا ماحدزا تقبس ةرتفل هعانتما دعب ةفالخلا

 ىح كيكرات نحن ام هللاو ال :اولاقف ًاريمأ نوكأ نم ريخ ًاريزو نوكأ ينإف» : مهل
 هعيابو) :كلذ ''يبوقعيلا ركذ دقو «مهمل رمألا كلذ دلقت هيلع اورصأ املف "7كعيابن

 نب ديلولاو ءصاعلا نب ديعسو ؛مكحلا نب ناورم : شيرق نم رفن ةثالث الإ سانلا

 موي اربص يبأ تلتقف انأ اّمأ ءاعيمج انترّثو دق كّنِإ اذه اي :لاقف موقلا قطان ناكو «ةبقع

 نيح نامثع ىلع تبعو هابأ تمتشف ناورم اًمأو «ردب موي هابأ تلتقف ديعس اًمأو ءردب

 «" ”هلسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم يف ةعيبلا كلت تناكو «(هيلإ همض

 ةمامإلا تعمتجاف ؛مالسإلا بكوم ةدايقل ىضترملا سيئرلاو بختتملا ةفيلخلا حبصأف

 .195 ؛فراعملا :يرونيدلا ةبيتق نبا ؛١؟5 «ةفيلخ خيرات : طايخ نبا ؛؟"1/7 «تاقبطلا :دعس نبا )١(

 «ىيزلا دمحم هط : قيقحت «(بوسنم) ةسايسلاو ةمامإلا ا هبيتق نبا ؛71/9 «تاقبطلا :دعس نبا :رظني (1)

 :(م18١1/ه٠08ت) دمحم نب يلع نب دمحأ «ينارمعلا ؛١/45 «(ت.د) عيزوتلاو رشنلل يبلحلا ةسسؤم - ايروس

 .5/ 2(1944١-١ط) ةيبرعلا قافآلا راد - ةرهاقلا ءيئارماسلا مساق : قيقحت «ءافلخلا خيرات يف ءابنألا

 دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ ءيزوجلا نبا ؛577/5-158 ءلسرلا خيرات :يربطلا (؟)

 .35/0 :(1-١1947ط) ةيملعلا بتكلا راد - توريب ؛كولملاو ممألا خيرات يف مظتنملا :(م١١١1/اهه97ت)

 .118/7 ؛يبوقعيلا خيرات (5)

 5١١/7. «فارشألا باسنأ :يرذالبلا ؛١/57 :«(بوسنم) ةسايسلاو ةمامإلا :يرونيدلا ةبيتق نبا (6)
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 خيراتلا يف ةرم لوأل مالسلا هيلع يلع مامإلا صخش يف ةيويندلا ةفالخلاو ةينيدلا

 ."”ينمالتبالا

 ةفالخلاب مالسلا هيلع يلع مامإلا ةعيابم يف قبسلا جحذم ةليبق لاجرل ناكو

 كلذ غلبو "”(هعياب نم لوأ ناكو مالسلا هيلع يلع ديب ذخأ رتشألا ًاكلام ْنِإ) :ليقف

 رتشألاب اعد ءمالسلا هيلع ًايلع مامإلا كلذ غلب امو ؛عيابتل دوفولا تءاجف نميلا لهأ

 يح ةنسح ةئبعت يف جرخف «ةنيدملا لهأ يف مهاقلتيف جرخي نأ هرمأو هنع هللا يضر

 ةفيلخ ىلإو ,مهوبحتو مكنوبحي موق ىلإ مدقم ريخ متمدق) :لاقو «مكّك بحرف مهاقلي

 ةنيدملا موقلا لخد ليقف «" '(نورجاهملاو راصنألا هعيابو نوملسملا هب يضر دق لضاف
 .””ههئاسؤرب ىقتلا دقو ؛نيهركم ريغ نيعئاط اوعيابف

 هيلع يلع مامإلا ةعيبل نيعراسملا لوأ ناك دقف هنع هللا يضر دايز نب ليمك اّمأ

 .©"هيلإ سانلا عوجرو ةفالخلا هيلإ تلآ امنيح نيملسملا ةفالخل مالسلا

 تاحالصإلا نم ريثكلاب ماق ح ةفالخلا مالسلا هيلع يلع مامإلا ىلوت نإ امو

 نافع نب نامثع دهع ىف داسفلا ىلإ تضرعت امدعب ةيمالسإلا ةلودلا يف ةيلاملاو ةيرادإلا

 ىلإ جاتحي عضولا نأ مالسلا هيلع يلغ مامإلا ىأرف «نيلهؤم ريغ ةالو ىلع هدامتعال

 ىسرأ يلا ىدأبملا ىلع ًادمتعم ؛مالسإلا اهدارأ يلا ةلودلا ىلإ لوصولا ةيغب «حالصإ

 امهالوأ نيتزيكر ىلع موقت تناك يتلاو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهدعاوق

 -57ط) داهتجالا تاروشنم - مق «خيراتو ةريس مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع مامإلا : نسح دمحم «نيساي لآ )١(

 ١16 ل(

 : 401/١ ءممألا براجت :هيوكسم نبا 4477/4 :لسرلا خيرات :يربطلا (؟)

 .450/7 «حوتفلا باتك :مثعأ نبا ()

 .45/7 «حوتفلا باتك :مثعأ نبا (5)

 .67 «لمجلا :ديفملا (6)
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 0 الا قين ةاواسملا و دعا: انتل ديحوتلا

 ناكم لقت مالسلا هيلع يلع مامإلا اهب ماق يلا ةيرادإلا لامعألا مهأ نم لعلو

 وطعم ةبابنسألا ةفوكلا لإ ةنيانملا م هدفالخ

 يف راصمألا ضعب يلاهأ ةروث بابسأ دحأ نأ مالسلا هيلع يلع مامإلا كردأ دقو

 مهنيع نيذلا ةالولا مه كاذنآ ةيمالسألا ةلودلا يف عاضوألا بارطضاو «نامثع دهع

 ةالو بصنو «مهبصانم نم مالسلا هيلع ىلع مامإلا مهافعأف «قح هجو ريغب نامثع

 ,. "0مل هذه نيريدج اوناك

 دنع ةالولا يف اهرفوت ىلع مالسلا هيلع يلع مامإلا صرح تلا تافصلا مهأو

 هالو امنيح هنع هللا يضر رتشألا كلام ىلإ هباتك يف اهيلع لدتسن نأ نكمي مهرايتخا

 امهنإف «ةرثإو ةاباحم مهلوت الو ءارابتخا مهلمعتساف كلامع رومأ يف رظنا) :ًالئاق رصم

 تاتويبلا لهأ نم ءايحلاو ةبرجتلا لهأ مهنم خوتو «ةنايخلاو روجلا بعش نم عامج

 ةيا ىلإ ةفوكلا يف يولعلا رايتلا ةاشن :يدادغبلا ؛54 «ةيمالسإلا ةلودلا يف ةيلاملا ةسايسلا يف ريغتلا :يناهرشلا )١(

 .05 :(مال51/ه177١) يومألا رصعلا

 عيمج عدر عيطتست ةكسامتم ةيوق ةلود ءانبل ةحلملا عقاولا تابلطتمل ةيبلت ةفوكلا ىلإ ةفالخلا رقم لقن ببس عجري (5)

 هيلع يلع مامإلا نمز يف تروطتو نامثع دهع يف تبشن يتلا تاقاقشنالاو تاماسقنالا كلت اهمهأو ءراطخألا

 ةفوكلا نأل «ةفوكلا رايتخا يف رثأ نامثع مدب ةبلاطملا ةجحب ماشلا يف نايفس يبأ نب ةيواعم درمتل ناكو مالسلا

 ماشلا لهألو قارعلاب لاجرلاو لاومألا نإ» مالسلا هيلع يلع مامإلا لوقل ةرونملا ةنيدملا نم ماشلا ىلإ برقأ

 ةمامإلا :يرونيدلا ةبيتق نبا ؛7١١-4١١ «لمجلا ةعقوو ةنتفلا :يبضلا :رظني .«اهنم ابيرق نوكأ نأ بحأ ةبثو

 ؛180/؟ ؛يبوقعيلا خيرات :يبوقعيلا ؛57١ «لاوطلا رابخألا :يرونيدلا ةفينحوبأ ؛١/01 «(بوسنم) ةسايسلاو

 ءالع ؛يواسيعلا ؛55 :(مال19/ه117) يومألا رصعلا ةياف ىلإ ةفوكلا يف يولعلا رايتلا ةاشن : يدادغبلا

 ةعماج -ةروشنم ريغ هاروتكد ةحورطأ ؛مالسلا هيلع يلع مامإلا دهع يف ةيرادإلاو ةيلاملا مظنلا :حلاص لماك
 .07-07 )5٠١0(, بادآلا ةيلك - ةرصبلا

 خيرات :يربطلا ؛٠4١ :؛لاوطلا رابخألا :يرونيدلا ةفينحوبأ ؛174/7 :ءيبوقعيلا خيرات :يبوقعيلا :رظني ()

 ؛؟05 ؛مالسلا هيلع يلع مامإلا دهع يف ةلودلل ةيلاملا ةسايسلا يف ريغتلا :يناهرشلا ؛457/5-557 «لسرلا

 48١. «مالسلا هيلع يلع مامإلا دهع يف ةيرادإلاو ةيلاملا مظنلا :يواسيعلا
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 عماطملا يف لقأو اضارعأ حصأو ءاقالخأ مركأ مهّنإف «ةمدقتملا مالسإلا يف مدقلاو ةحلاصلا

 ْنإف ؛مهيلع ءافولاو قدصلا لهأ نم نويعلا ثعباو «مهلامعأ دقفت مث ؛كتنامأ اوملث وأ

 ."”(ةيعرلاب قفرلاو ةنامألا لامعتسا ىلع محل ةودح مهرومأل رسلا يف كدهاعت

 ىوحلاو ليملاب نوكت ال رومألا ةيلوت نأ وهو ةيصولا هذه يف رظنلا نم رمأ انل حضتيو

 يديأو «ةرادإلا لاجر ةالولا ءالوه نأل «ةنامألاو ةيافكلا ىدمو رابتخالاو قاقحتسالاب لب

 ىلإ دكؤي مالسلا هيلع ايلع مامإلا دجن اذهلف «مهرمأ ذيفنت ىلع اهب ناعتسُي ىلا ماكحلا

 يلاولا نوكي نأ «عمتجملا ةجاح يلاولا فرعي امحلالخ نم ىتلا ةربخلاو ةبرجتلا بناج

 كلذك «مكاحلا ىلإ بعشلا امب رظني تلا ةآرملا هنأل ؛قالخألا نم لاع ىوتسم ىلع

 .””ريغلا قوقح ىلع ءادتعالاو عمطلا نع هدعبت ىلا ةعانقلا ةفص هيف رفوتت نأ بحي

 مالسلا هيلع ىلع مامإلا مهيلع دمتعا نيذلا "”ةالولا ضعب مجارت يف انعمت اذإو

 ىضر رتشألا كلامل هتيصو يف اهيلإ راشأ ىلا تافصلا ْنأ دجن تايالولا نوؤش ةرادإ يف

 .ءالوه ةيصخش يف تدسجت دق هنع هللا

 فصآ :قيقحت «مالسإلا مئاعد :يبرغملا نامعنلا يضاقلا ؛45/7-917 ءةغالبلا جمن :مالسلا هيلع ىلع مامإلا )١(

 ةزوحلا - مق «ةغالبلا جمن حرش :ينارحبلا ؛751/١ )١1977(0 فراعملا راد - ةرهاقلا ءضيف رغصأ يلع نبا

 .9١/ه ,(1-١195ط) ةيملعلا

 ةدحتملا ةكلمملا «ةرصاعملاو ةلاصألا نيب بلاط يبأ نب يلع مامإلا ركف يف ةيرادإلا ةسايسلا :مظاك ريضخ ءدومح (؟)

 ةعابطلل ءارهزلا راد - توريب «ةغالبلا جف يف تاسارد :يدهم دمحم «نيدلا سمت ؛048 ,(ت.د) زليو ةعماج -

 .18 :(9١ا/7-5ط) رشنلاو

 بلطملا دبع نب سابعلا نب مثق «ةدابع نب دعس نب سيق ءيراصنألا فينح نب نامثع ؛ءسابع نب هللا دبع (*)
 ؛ 547 548/0 ؛5٠/؟ «تاقبطلا :دعس نبا ؛19/” «ةغالبلا جف :مالسلا هيلع يلع مامإلا :رظني .مهريغو

 ؛؟7/7١؟ 4158/١ ءتاقثلا ةفرعم :يلجعلا ؛1717 «ةفيلخ تاقبط ؛16١؟ «ةفيلح خيرات : طايخ نبا ؛”11

 .777/7 «فارشألا باسنأ :يرذالبلا



 م

 منع مدلا يضر دايز نب ليمك ةيالو

 دايز نب ليمك مالسلا هيلع يلع مامإلا ةقثب اوعتمت نيذلا ةالولا نمض نم

 افده تناك يلا قطانملا نم اهالاو امو '”تيه ىلع ًايلاو هلعج ذإ هنع هللا يضر

 هيلع ًايلع مامإلا نأل ًايوفع رايتخالا اذه نكي ملو ؛"”نايفس يبأ نب ةيواعم تاراغل

 ةيجازمل هراتخيل نكي مل نيعم رودل باحصألا نم ًادحأ راتخي ناك امدنع مالسلا

 كلذب مايقلل هلهؤت تايلباق نم هب عتمتي ناك ةماعلا ةحلصملا هيضتقت امل لب ةفدصلل

 نم هنع هللا يضر دايز نب ليمك هب عتمتي امل ةجيتنو «نكمي ام نسحأ ىلع رودلا

 نيدلا ساسأ ىلع ًامئاق ًاقيقد رايتخالا ناكف رومألا فيرصتب ةفرعمو ملعو ةعاجش

 هذمي ىظحي هتلعج ىلا بصنملا كلذل ةبولطملا تالهؤملا هيف هّنأل " 'ةءافكلاو قلخلاو

 يضر دايز نب ليمك تافص يف انعمت ام ذإو ”هالسلا هيلع يلع مامإلا ىدل ةناكملا

 كلامل مالسلا هيلع يلع مامإلا ةيصو يف اهدجن ' 'اهيلإ ةراشإلا تهت يلا هنع هللا

 نب ليمك رايتخا مت اذهل .تايالولا ىلع لامعلا رايتخا ةيفيك يف هنع هللا يضر رتشألا

 تقولا كلذ يف روغثلا رطخأ نم تناك يلا تيه ةنيدم ىلع ًايلاو هنع هللا يضر دايز

 ةمصاع ةفوكلا ىلإ ةبسنلاب ًادج امهم اهظفح ناكف «مالسلا هيلع يلع مامإلل ةبسنلاب

 )١( «نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي :رظني .رابنألا قوف دادغب يحاون نم تارفلا رف ىلع دلب تيه 47١1/0.

 نيسح دمحم «يلالجلا ؛1794/7 «تاقبطلا :دعس نبا ؛117//" «ةغالبلا جن :مالسلا هيلع يلع مامإلا (1)

 .١٠ا//١ .(١1١٠5-١ط) ام ليلد -مق ؛ينيسحلا داوج دمحم :قيقحت «ثارتلا سرهف :ينيسحلا

 ةبتكم - ةمانملا «خيراتلا اوعنص مالعأ :هللا دبع ءفيس لآ ؛ 86 ؛ليمك ءاعد ىلع ءاوضأ :مولعلا رحب ()

 قح يف ةراتخم ثوحب :رامتلا مثيم رازمل ةصاخلا ةنامألا يف نيثحابلا نم ةبخن ؛559 :750(1١4-١7ط) يزوحلملا

 ناسل ناونعب ثحب ,؛(1١١3-١5ط) ةعابطلل ءايضلا راد - فرشألا فجنلا «ىبحي نب مثيم نينمؤملا ريمأ ييراوح

 ١59. :«يمظاكلا دومحم ليقع خيشلل عيشتلاو ةعيشلا

 171/١. «ناظقيلا ةربعو نانجلا ةآرم : يعفايلا ؛ 174/5 «تاقبطلا :دعس نبا :رظني (5)

 25١6 ١9. «ةلاسرلا نم لوألا لصفلا :رظني (5)



 اذلآ

 ماشلا ةيدابب لصتت اهفوك نمزلا كلذ يف يجيتارتسال اهعقوملو ةيمالسإلا ةفالخلا

 دشأ نم وهو نايفس يبأ نب ةيواعم رقم ماشلا دالبو قارعلا نيب ًادودح لكشت كلذبو

 رمن ىلع ةعقاولا ندملا ضعب تناك دقو ؛''”مالسلا هيلع يلع مامإلل نيضراعملا

 (”ةقرلا اهنمو نايفس يبأ نب ةيواعم مكحل ةعبات طنخلا اذه ىلع عقي امت تارفلا

 زخم" وانا هيزع لع ماجإلا كش لإ امنا ةاك اس“ """اهزلاو ©"اينيئكركو

 :كواناوعو دو سر "مدمر "نقار "زر وويصتو ""فاخاع

 هيلع يلع مامإلا دهع يف ةيمالسإلا ةفالخلا ىلع 0 لكشي ناك هذوفن دادتماو

 ةهجلا هذه نم قارعلا رغثل لظف

 مجعم :يركبلا :رظني .ءاضيبلا ةقرلا ال لاقيو يقرشلا تارفلا دام دالب يف ةروهشم ةنيدم ةقرلا (5)
 .09/7 «نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي 4570/7 «مجعتسا ام

 توقاي ؛7/7١٠ «مجعتسا ام مجعم :يركبلا :رظني .ماشلاو ةريحلا نيب «روباخلا ره ىلع دلب ايسيقرق ()

 .57/8/5 ؛نادلبلا مجعم : يومحلا

 ةرشع ةسداسلا ةنسلا يف سوقولس كللملا اهانب اساذأ ىمست ماشلاو لصوملا نيب ةريزجلا ضرأ نم ةنيدم اهرلا (4)

 مجعم :يومحلا توقاي ؛778/؟ ءمجعتسا ام مجعم :يركبلا :رظني .منغ نب ضايع اهحتتفا هكلم نم

 .5/941١1؟1//١ ,نادلبلا

 .077/؟ «تاراغلا : يفقثلا ؛ 57١/7 «فارشألا باسنأ :يرذالبلا ؛١؟ «نيفص ةعقو :محازم نبا (0)

 ام مجعم :يركبلا :رظني .ايروس نم ةبيرق تارفلا ىلع برغلا ةهج نم قارعلا فايرأ نم عضوم تاناع (5)
 .1/5 «نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي ؛415/7 «مجعتسا

 :يركبلا :رظني .ماشلاو ةريحلا نيب يهو «ماشلا ىلإ لصوملا نم قيرطلا ىلع ةريزجلا دالب نم ةنيدم نيبيصن (17)

 .588/0 ءنادلبلا مجعم :يومحلا توقاي ؛171/5١ ءمجعتسا ام مجعم

 518/١. «نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي :رظني .ةريزجلا دالب نم اهّْنِإو نيدرامو نيبيصن نيب لبج فحل يف ةدلب اراد (8)

 اهلجأو ركب رايد ندم مظعأ يهو لصوملاو ةلجد نيب ام ةريزجلاو لصوملا لامعأ نم ةريزجلا روك نم ةنيدم دمأ (4)

 «ةريزجلا حتتفا امدعب ةرجحلا نم نيرشع ةنس منغ نب ضايع اهحتف «ةلجد رف فافض ىلع ًاركذ اهرهشأو ًاردق
 : يريمحلا ؛07/-١/557 «نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي :رظني .اهيلع هوحلاص مث ءاهلهأ هلتاقو اهيلع لزنف

 ١. «راطعملا ضورلا

 اهتنيدمو راثرثلا ةيرب يه راجنسو «؛لاع لبج فحل يف يهو «لصوملا برقب ةريزجلا يحاون نم ةنيدم راجنس )1١(

 .509/7 «نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي ؛1/1/7/ «مجعتسا ام مجعم :يركبلا :رظني .رضحلا
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 وهف ةهجلا هذه نم قارعلا رغثل ظفاحك هنع هللا يضر دايز نب ليمك رايتخا ءاجف

 هنع هللا يضر دايز نب ليمك زيمت دقف «دالبلا ةرادإب فراعلا يلاولاو كنحما دئاقلا

 هيلع يلع مامإلا ندل نم تيه ىلع ًايلاو نوكي نأ نم ُهتنَكَم تلا ةيرادإلا هتيناكمإب

 يف ةيسايسلا عاضوألا رارقتسا نود تلاح ةيواعم شويج تاكرحت ّنكلو ؛مالسلا

 يف تازاجنإ تيه ىلع هتيالو لالخ هنع هللا يضر دايز نب ليمكل نكت ملف «ةقطنملا

 ناك ذإ ةيسايسلا عاضوألا بارطضال ةجيتن ينارمعلاو يلاملا ميظنتلاو يرادإلا لاجملا

 تاحفص يف هيف ضوخن فوس يذلاو ,"'”يركسعلا بناجلاب ًالوغشم

 لوصألا ماظن

 اذه متها دقو «هلبق دحأ هذفني مل ماظن مالسلا هيلع يلع مامإلا ةفالخ يف رهظ

 تالماعملا نسح نامضل ؛قاوسألا يف ةعانصلا بابرأو نهملاو فرحلا ميظنتب ماظنلا

 نيع ذإ ءاهروص تدرج ىلع اوما كرك ةحفاكمو عيبلا ةهازنو شغلا مدعو

 «يئمهملا ةماصبقلا لام كوع طال و ورك عم انرتتم ةنهم وأ ةفرح لك نلع

 اهدودكيوت اهطباوتصو ةكيلا لوطا هما اوذعلا مكوك (لوصألا) مسا مهيلع قلطأو

 ىلع افرهع نّيع دكا مهلا يضر, ةابز نيب لسك مهدي نم ناكو ةعووتملا

 ("7نيئانبلاو نيسدنهملا

 ةسدنهلاو ءانبلا رومأب هديج ةفرعم هل تناك هنع هللا يضر دايز نب ليمك نأ هانعم اذهو

 .امتابرأ ىلع ًابقارمو ةنهملا كلتل ًافرشم هلعجل هلهأ ام نيعباتلاو ةباحصلا نم هريغ قوفت

 روشنم ثحب «يعخنلا دايز نب ليمك : نيسح يرون دورو «يوسوملا 46 «ليمك ءاعد ىلع ءاوضأ : مولعلا رحب )١(

 )5٠١1(, 3٠١. (5) دلجملا ء(3"-؟) ناددعلا «ةيبرتلا ةيلك - ةيسداقلا ةعماج «ةيسداقلا ةلجم يف

 ١( ؛مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةقث : يرديحلا ؛57 «هنع هللا يضر دايز نب ليمك ءالولاو ةديقعلا ديهش :ولحلا 45

 ءءاضقلا يف يلع مامإلا جاهنم : سابع الملا ؛ 19/0. 0



 هنع هّللا ىضر ىعخنلا دايز نب ليمك داهج :اثلاث

 يلع مامإلا دهع يف هنع هللا يضر دايز نب ليمكل ةقرشملا ةيداهجلا ةايحلا تأدب

 «ىركسعلاو ىسايسلا ديعصلا ىلع هتاماهسإو هرود لالخ نم كلذو مالسلا هيلع

 طيحنل ؛مالسلا هيلع يلع مامإلا عم اهضاخ يلا كراعملا مهأ يف هرود ىلإ ريشن فوسو

 .مالسإلا ةرصن ليبس ف ةيداهجلا هفقاوم لكب

 الإ هيضراعم دض بورحلا ضوخيل نكي مل مالسلا هيلع ايلع مامإلا نأ ىفخي الو

 ثيداحألا هدكؤت ام اذهو اهيف قحلا هل ناك نإو سمنلاو ةديقعلا نع عافدلل ةرورضلا كتع

 مامإلا ةلوقمك «ةيخيراتلا تاياورلاو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناسل ىلع ةيوبنلا

 نب ىور دقو و وافل "7 نيشكانللا لاتقب ترمأ» : مالسلا هيلع 0

 مث مالسلا هيلع ًايلع مامإلا اوعياب نيذلا ءلمجلا ةعقو لهأ مم؛ي دارأو دهعلا ضقت وهو ْثْكَّنلا نم نوثكانلا )١(

 .1957/7؟ «برعلا ناسل :روظنم نبا :رظني .هولتاقو «هتعيب اوضقن

 .نيفص يف مالسلا هيلع ًايلع مامإلا اولتاق نيذلا ماشلا لهأ ممب دارأو قحلا نع ليملا وهو طوسقلا نم نوطساقلا (؟)

 «يموزخملا يدهم : قيقحت «نيعلا باتك :(م1/41/ه1170ت) دمحأ نب ليلخلا نمحرلا دبع وبأ يديهارفلا :رظني

 .195/7 «برعلا ناسل :روظنم نبا ؛١2/0 :«(5١-1988ط) ةرجحللا راد ةسسؤم - مق «يئارماسلا ميهاربإ

 ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم اوقرم نيذلا مهو ؛هلخدم ريغ نم ءيش نم جورخلا وه قورملاو نوقراملا ()

 .1943/7 «برعلا ناسل :روظنم نبا ؛110/0 ؛نيعلا باتك :يديهارفلا :رظني .جراوخلا مهي درأو ًاقورم

 دمحم :قيقحت ءسيق نب ميلس باتك :(يداليملا عباسلا نرقلا/يرجملا لوألا نرقلا ت) يلاللا سيق نب ميلس (5)
 »و



/1 

5 0 5 4 1 ١ 
 "يورط ١ ىتأف هلأو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ ا 'دوعسم نب هللا دبع نع)

 :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف «مالسلا هيلع ىلع ءاجف "”ةملس ٌمَأ لزنم

 .(يذدعب نم نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لتاق هللاو اذه»

 (م5د5/ها5) لمجلا تكرعم

 ةعبرأ دعب مهسفنأ نيملسملا نيب تثدح يتلا كراعملا مهأ نم لمجلا ةكرعم دعُت

 ةنس ىلوألا ىدامج يف كلذ ناكو مالسلا هيلع يلع مامإلا ةفالخ نم رهشأ

- 

 تاروشنم - فرشألا فجنلا :عئارشلا للع :قودصلا ؛١١5 ١007001-١1ط) ام ليلد - مق «يراصنألا رقاب

 يبأ نب يلع بقانم :(م19١1/ه١51ت) ىسوم نب دمحأ ؛هيودرم نبا ؛؟77/١ )١19345(: ةيرديحلا ةبتكملا

 مق «نيدلا زرح نيسح دمحم قازرلا دبع :قيقحت «مالسلا هيلع يلع يف نآرقلا نم لزن امو مالسلا هيلع بلاط

 .1609 ,(١٠5”-”ط) ثيدحلا رادح

 «ةينامثعلا ةلاسرلا ضقن يف ةيمطافلا ةلاقملا ءانب :(م17175/ه57177ت) ىسوم نب دمحأ لضفلا وبأ نيدلا لامج )١(

 ."59-15/ :(991١-١ط) ثارتلا ءايحإل تيبلا لآ ةسسؤم -- توريب «يفيرغلا يناندعلا يلع :قيقحت

 دبع وبأ ينكي «ةرهز نب فيلح ميمت نب موزخم نب راف نب خم نب بيبح نب لفاغ نب دوعسم نب هللا دبع (؟)
 نم ةيناثلاو «:ةشبحلا ضرا ىلإ ىلوألا نيترجحلا رجاهو «ةيبيدحلاو د دي ؛مالسإلا لوأ يدق ملسأ «نمحرلا

 هللا ىلص لوسرلا ىخآ «ةنجلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل دهشو «نيتلبقلا ىلصف «ةنيدملا ىلإ ةكم

 نآرقلا ىشفأ نم لوأ وهو ءذاعم نب دعس نيبو هنيب ةرجحلا دعبو ماوعلا نبريبزلا نيبو هنيب ملسو هلآو هيلع

 :دعس نبا :رظني .(م107/ه77) ةنس يفوت ؛ةكم يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يف نم ميركلا

 ؛؟/3//10 4011/7 «باعيتسالا :ربلا دبع نبا ؛5ال «ةفيلخ تاقبط : طايخ نبا ؛١5١/" 45١5/١ «تاقبطلا

 ١189/5-1994. «ةباصإلا :ينالقسعلا رجح نبا

 تنب ةكتاع اهّمأو موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب بكرلا داز ليهس همساو ةيمأ يأ تنب دنه ةملس ْمَأ ()

 وبأ حرج «ةشبحلا ضرأ ىلإ اب رجاهو موزخم نب دسألا دبع نب هللا دبع همساو ةملس وبأ اهجوزت ةعيبر نب رماع

 يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهجوزتف (م110/ه5) ةنس هحارجب ًارثأتم تامف دحأ ةكرعم يف ةملس

 ةنس تيفوت لبق «ءملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع تور نمن تناك ءاّقدع ءاهتنا دعب اهسفن ةئسلا

 :دعس نبا :رظني :ةنس نيناقو اعبرأ ثتام: موي اهرمع ناكو (م54/ه33) ةنس لبقو :(م51//هههز

 .551/7؟ «باعيتسالا ؛١؟54/؟5 ءديهمتلا ؛١/01 ءراكذتسالا :ربلادبع نبا ؛460 :87/8 ؛تاقبطلا



 /ا/

 .اهيف ٌرود هنع هللا يضر دايز نب ليمكل ناكو ؛2'”(م107/ه75)

 اجرخو "”ةرمعلل مالسلا هيلع يلع مامإلا نم ريبزلاو "'”ةحلط نذأتسا نأ دعب

 :نامثع لتقم يف اورمآت مقرمع ءالوُم ىضق املو «”ةشئاع اهيف تناك تلا ةكم ىلإ

 ؟همد نوبلطت نمو :تلاق نامثع مدب انبلط انيتعطأ نإ) :ةشئاعل ةحلطو ريبزلا لاقف

 ةحلط ناكو «" ”(هباحصأ نم ءاسؤرو يلف ةناطب مهّنإو ءنوفورعم موق مهّنِإو :الاق

 اهذوفن الغتساو ءامهدرت ىلع رربم ءافضإ لجأ نم ؛ةشئاع دوجول ةجاحب ريبزلاو

 ىعست ةشئاع تناكو «اهيلع ريثأتلا اوعاطتساو «ةيويندلا مهضارغأو مهفادهأ قيقحتل

 ريبزلا وأ اهمع نبا هنوكل ةحلطل ليمت تناك اذهلف اهرسأ ميت يف ةفالخلا نوكت نأ ىلإ

 امل ةحلط اودجو مهْنِإ امأ) :ةفالخلا يف ةحلط قح يف ةلئاقلا يهو ؛"اهتخأ جوز
 ا

 )١( «لسرلا خيرات : يربطلا ؛51/7 ,«تاقبطلا :دعس نبا 015/5.

 هلال ارد هيدي 21 نيعاوبأ نكي «يميعلا يسرقلا حبس خب تنك نب ورم نب نامتع نيتاللا انيبع نب ةعالظ (1)
 جارح رتاج لمثل ةكرعم همي (م16/ف» 5: نسا تام دهاشملا نتاع اهدعإ ليشو ةرامقت قإ ءاقلا ق ناك

 ؛1777/# «باعيتسالا :ربلا دبع نبا ؛05/5 ءتاقبطلا :دعس نبا :رظني .مكحلا نب ناورم هامر امدعب

 .700/1/ «ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا 1

 «لسرلا خيرات :يربطلا ؛١/01 :(بوسنم) ةسايسلاو ةمامإلا :هبيتق نبا ؛7١1" «لمجلا ةعقوو ةنتفلا :يبضلا ()

 . عر“

 نيسحلا نب يلع نيدلا نيز نب مقدش نب نماض «يندملا ؛ ٠١5 «لمجلا ةعقوو ةنتفلا :يبضلا (:)

 . :(1199) (ط.د) «بيبش لآ نيسحت :قيقحت «لمجلا ةعقو :(م17171/ه87١1ت)

 ١55. «لاوطلا رابخألا :يرونيدلا ةفينح وبأ (65)

 يومألا رصعلا ةياف ىلإ ةفوكلا يف يولعلا رايتلا ةأشن :يدادغبلا «7”/180 «يبوقعيلا خيرات :يبوقعيلا :رظني (1)

 .؟ة-4 مال :؟/ها35)

 يبأ دمحم :قيقحت «ةغالبلا جف حرش :(م1108/ه7057ت) ديمحلا دبع نب نيدلا زع«يلزتعملا ديدحلا بأ نبا 01

 .7519/5 :(19758 -7ط) رشنلاو ةعابطلل نايليعامسإ ةسسؤم - مق «ميهاربإ لضفلا
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 يلع مامإلا دض هديشحت نكمي ام ديشحت ىلإ تعس نأ دعب «جورخلا ىلإ مهتباجأف

 اهكراش نم لك اهتوعد ىلإ باجتساف ليتقلا لجرلل رأثلا ىلإ تعد امنيح «مالسلا هيلع
 نع هبا لو "راو ديم اكنرعت نيانلاو تراس هالنلا هيلع لع ءانإلا رك

 مَآ نم رييزلاو ةحلط لوسر بلط ذإ «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا تاجوز كلذ

 رقن نأ هللا انرمأ دقل ةشئاع الو ترمأ اذهبي ام هللاو) :تلاقف ةشئاع عم جورخلا ةملس

 هلل لوسر امتفصنأ ام هللاو انريغ نامثع ءايلوأ نأ عم برحلا ىلإ جرخن الو انتويب يف

 « ”(مكءاسن اوكرتتو قارعلا ىلإ نهوجرخت ثيح هئاسن يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص هلوقب كلذب هجاوزأ ربخ دق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناكو

 اهلاهش نعو اهنيمي نع لتقي ؟'”بأوحلا بالك اهحبنت نكتيأ يرعش تيل» : ملسو هلآو

 .©9(سانلا نم '”هايف

 .٠ هك 0 0 . 0
 ىلإ مهجورخ ببس عجريو « ةرصبلا ىلإ ةشئاع و ريبزلاو ةحلط نم لك جرخف

 ىلا ةلزعلل مالسلا هيلع يلع مامإلا ىلع ةروثلاب مايقلل ةمئالم دعت مل ةكم ْنأل ؛ةرصبلا

 )١( «لاوطلا رابخألا : يرونيدلا ةفينح وبأ ١57 «ةيمالسإلا بوعشلا خيرات :ناملكورب ؛ ١١6.

 وألا ريمجلا ةياغ نإ ةفوكلا قف: يرملعلا راببلا ةأهنت ءيدادتتلا سووا لتنللا مقل #5

 39 (مال ه1

 ١//78. «نيعلا باتك ؛يديهارفلا :رظني .ةرصبلا نم بيرق رئب عضوم وأ ءام بأوحلا (5)

 554/١7. «برعلا ناسل :روظنم نبا ؛5/١٠550 ءحاحصلا :يرهوجلا :رظني .ةريثك ةعامج مايف (5)

 «يمظعألا نمحرلا بيبح :قيقحت ءفنصملا :(م877/ه١١7ت) مام# نب قازرلا دبع ركب وبأ ؛يناعنصلا :رظني (0)

 دلخم نب ميهاربإ نب قاحسإ ؛هيوهار نبا ؛١١50/1 :(ت.د) يملعلا سلجملا تاروشنم - توريب
 ناميإلا ةبتكم - ةرودملا ةنيدملا ءنيسح قحلا دبع روفغلا دبع :قيقحت «هيوهار نبا دنسم :(م807/ه778ت)

 ةسسؤم - ناهفصأ ؛(نتفلاو محالملا) نتفلاب فيرعتلا يف نئملاب فيرشتلا :سوواط نبا ؛”/9 :(1991-١ط)

 .777 :(1190١-١ط) هجرف هللا لجع رمألا بحاص

 ١75. «لمجلا :ديفملا ؛ ١١4 ؛لمجلا ةعقوو ةنتفلا :يبضلا (5)
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 ضعب عم ةيدو ةقالع (ةصاخ) ةحلطل ناك كلذ نع ًالضف «حتفلا دعب اب تدبتسا

 ديعصلا ىلع ءاوس ماشلا ىلإ ةكم نم تلقتنا شيرقل ةيويحلا ةقاطلا نأو اهيف لئابقلا

 مامإلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب "'”ةرصبلا ىلع رايتخالا عقو كلذل يسايسلا وأ يرشبلا

 يأ ءالوهل نكي ملو ””ريثكب ةكم نم ًاددع رثكأ ةنيدملا تناكو ةنيدملا يف ناك مالسلا هيلع

 ؛مالسلا هيلع يلع مامإلا ةعيب ثكنل ةصاخلا مهحلاصم مهتعفد امّنِإو ةيعامتجا فادهأ

 ءامهطخس ارهظأ امهلمأ باخ املف ةفوكلاو ةرصبلا ةيالو مهحنم نابلطي اذخأ امهنأل

 ذإ) :ةيخيراتلا تاياورلا ىدحإ يف ءاج ذإ ءامهجورخ يف رود يداصتقالا لماعلل ناكو

 امكلاتقو اذه امكريسم نع قاربخأف ءالضفو ةبحص امكل ْنِإ :ريبزلاو ةحلطل لجر لاق

 تكسف ةحلط امأف ؟هامتيأر يأر مأ ءملسو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر هب امكرمأ ءيشأ

 ذخأنل انئجف - ريناندو مهارد ينعي - ءارفصو ءاضيب انه اه نأ انثدح :لاقف ريبزلا اّمأو

 :امهطأس امدنع صاعلا نب ديعسل هالاق ام مكحلا يف ءالوه عماطم دكؤي امو ."”(اهنم

 دلول هولعجا لب لاق سانلا هراتخا انيأ اندحأل الاق ناقدصأ رمألا نالعجت نمل اًترفظ نإ)

 ."”(مههئانبأل اهلعجنو نيرجاهملا خويش عدن الاق همدب نوبلطت متجرخ مكّنإف نامثع

 ةنيدملا لهأ بدنف جورخلل أي كلذب مالسلا هيلع يلع مامإلا ملع امدنعو

 ىلع هثحي هنع هللا يضر دايز نب ليمكو '"رمع نب هللا دبع ىلإ ثعبف هعم ريسملل
 .707 :(1998) ةيبرعلا ةضهنلا راد - توريب ؛ةيمالسإلا ةلودلاو زاجحلا : ميهاربإ ءنوضيب )١(
 .6؟ ةيبرعلا ةلودلا حيرات :نزواهلف )١(

 يف يلاملاو يرادإلا داسفلا ةرهاظ : يلع داوج نيسح «ةنحلا :رظنيو ؛7/١717 ءفارشألا باسنأ :يرذالبلا (")

 بادآلا ةيلك - ةفوكلا ةعماج ؛ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر «يومألا رصعلا ةياف ح ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا

 ليث يي

 8 لماكلا هنينذلا نياك 1 ومألا برات ةهيوكسم نبات ه4 لسرلا خينات «يراطلا
 دوعسم نب ديبع يِبأ تنب ةيفص هُمأو «نمحرلا دبع وبأ ءيودعلا يشيرقلا ليفن نب باطخلا نب رمع نب هللا دبع (0)

 هللا ىلص لوسرلا هزاجأو هنس رغصل اردب دهشي ىل هّنِإ ليقو «ملحلا غلبي مل ريغص وهو هيبأ عم ملسأ «يفقثلا

 ه



 نا

 مهنم لجر انأ امّنِإ «ةنيدملا لهأ عم انأ لاقف يعم ضهنا) :لاقف هب ءاجف هعم جورخلا

 اودعقي نإو جرخأ اوجرخي نإف «مهقرافأ الف مهعم تلخدف رمألا اذه يف اولخد دقو

 فرعأ ام الول :لاق 00 كلا الو :لاق «جرخت الأب 06 ينطعأف : لاق دعقأ

 ىلإ رمع نب هللا دبع عجرف ميعز هب انأف هوعد ؛ينتركنأل اريبكو ًاريغص كقلخ ءوس نم
 نحنو ءانيلع هبتشمل رمألا اذه نإف ءعنصن فيك يردن ام هللاو ال :نولوقي مهو ةنيدملا

 ."”(رفسيو انل ءيضي يح نوميقم

 نب ليمك مهنيب نمو نيفوكلا نم هدنج هعمو مالسلا هيلع يلع مامإلا جرخ دقو

 يلع مامإلا شيج يف ةرادصلا زكرم لتحت جحذم ةليبق تناك دقو «هنع هللا يضر دايز

 .””ةكرعملا يف ةزراب ةيدايق زكارم اهل ناكو «مالسلا هيلع

 دنع هللا: يضر دايز نب: ليمك نأ ىلع لدوملاف ةلآلد نم كقؤلا اذه: قاكذإو

 مامإلا هيلع دمتعا دقو ؛ثادحألا كلت ءانثأ يف مالسلا هيلع يلع مامإلا نم ابيرق ناك

 دبع عم ثيدحلل هلاسرإ ناو سليما تباصأ ىتلا ةريبكلا ةنتفلا هذه يف مالسلا هيلع

7 

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راثآل عابتالا ريثك ناكو ؛عرولاو ملعلا لهأ نم ناكو ءدحأ موي ملسو هلآو هيلع

 «ةنس نيتس مالسإلا يف ئفأو «ةنس نينامثو اس غلب ليقو «هاوتف ىف يقوتلاو طايتحالاو يرحتلا ديدش «ملسو

 ةكمب تام «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ايارسلا نع فلختي ال ناكو امج ًاملع هنع رشنو
 :ربلا دبع نبا ؛578 «ةفيلخ تاقبط : طايخ نبا ؛١5 7/0 ؛تاقبطلا :دعس نبا :رظني .(م197/هالا”) ةنس

 .401/7" «باعيتسالا

 هللا دبع نب نسحلا لاله وبأ ؛١/874 «نيعلا باتك :يديهارفلا :رظني .هب مئاقلا رمألاب ليفكلا ميعز )١(

 رشنلا ةسسؤم - مق «يمالسإلا رشنلا ةسسؤم :قيقحت «ةيوغللا قورفلا :(م١٠٠ 5/ه79460ت) يركسعلا

 1941١(555. -١ط) نيسردملا ةعامجل ةعباتلا يمالسإلا

 )١( ءلماكلا :ريثألا نبا ؛ 557/5 «لسرلا خيرات : يربطلا ؛1١٠١-8١5 ءلمجلا ةعقوو ةنتفلا :يبضلا 19/7.

 ؛50١ «يملعلا روطتلاو يخيراتلا قمعلا نيب ةفوكلا :ميكحلا ؛؟١١ «ةيمالسإلا ةلودلاو زاجحلا :نوضيب (؟)

 .851-54/ ؛عخنلا ةليبق «يمليدلا :رظنيو
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 ىلع هتردقو «مالسلا هيلع مامإلا دنع هتناكمو هماقمو هتقاثو ىلع لديل رمع نب هللا

 هيلإ ةراشإلاو هب مالسلا هيلع مامإلا ءانتعا ىلع لدي امك رخآلا فرطلا عم هججاحما

 .فقاوملا كلت لثم يف هيلع دامتعالا ف نيرخآلا مامأ

 زهج دقو «مالسلا هيلع يلع مامإلا شيج اهيف رصتناو ةكرعملا تثدح دقو

 ىلإ ةوسنلا نم ددع عم اهعاجرإب رمأو هيلإ جاتحت امب ةشئاع مالسلا هيلع يلع مامإلا
 ."”خيراتلاو ةريسلا بتك يف لصفم وه امك ةنيدملا

 ةفيلخب تنمآ يتلا ةرباصلا ةنمؤملا ةلثلا نم هنع هللا يضر دايز نب ليمك دعيف

 هيت سلوو اهلك تقفاولا قيةرطنو هنن ككفاذو ؛مالسلا هيلع يلع مامإلا هللا لوسر

 ا ب

 (م101//ه0/) نيفص ةكرعم

 ةكرعم تناك مالسلا هيلع يلع مامإلا ىلع تّضرُف يلا بورحلا ةلمج نم

 وه اهببس ناكو :©'(م181/هالال) ةنس نيملسملا نم نيتئف نيب تثدح يلاو نيفص

 نيملسملا ةفيلخو نينمؤملا ريمأ هنايصع لالخ نم ةعاطلا اصع قش ةيواعم ةلواحن

 ةفالخل هضفرو ءاهيف ةفيلخ هسفن نالعإو ماشلاب هراثتتساو مالسلا هيلع ًايلع مامإلا

 ةلتق ميلست نع سعاقتلاب هايإ هماهتا نع ًالضف ةماع ةروصب مالسلا هيلع يلع مامإلا

 هملعي ةيواعم ىلإ مالسلا هيلع يلع مامإلا لسرأ امدنع كلذو .ءنافع نب نامثع

 رفظملا نب رمع ؛يدرولا نبا ؛١/ «تاقبطلا :دعس نبا ؛18* لمجلا ةعقوو ةنتفلا :يبضلا :رظني )١(

 ١59/١. :(1995) ةيملعلا بتكلا راد - توريب ءيدرولا نبا خيرات :(م1748/ها/59ت)

 ةلودلاو زاجحلا :نوضيب ؛557/5 ؛لسرلا خيرات :يربطلا ؛ ١8-١5501١4 «لمجلا ةعقوو ةنتفلا :يبضلا )١(

 5١١. «ةيمالسإلا



 د

 نك هوعدبو اممايإ هبرحو ريبزلاو ةحلط ثكنو هنعيب ىلع راصنألاو نيرجاهملا عامجإب

 مزلأ ةيواعم ّنكل ءهل ةعيبلاو ةتعاط نم راصنألاو نورجاهملا هيف لخد اميف لوخدلا

 وه هّنأِب هايإ هماهقا يف رمتساو ؛''”نافع نب نامثع مد مالسلا هيلع ايلع مامإلا

 ىلإ اباتك كلذب بتكف مهنم صتقيل ةلتقلا ميلست هنم بلطي ذخأف ءهلتق نع لوؤسملا

 نإف «هنم أربتتو نامثع مد نم لصنتت كّنأ ئغلب دقل) :الئاق مالسلا هيلع يلع مامإلا

 كنيبو اننيب سيلف الإو كيلإ سانلا عرسأ نحن مث مهلتقن هتلتق انيلإ عفداف اقداص تنك

 رصأو لشفلاب تءاب تالواحملا هذه لك نكل «نيملسملا ءامد نمحو هتعيب نإ هوعدذي

 نا) : مالسلا هيلع مامولل هباوج ناكف «مالسلا هيلع مامإلا هاجت هفقوم ىلع ةيواعم

 .””(يمع نبا ةلتق يلإ عفدا

 لتقم رمثتسا دقو ةضراعملا كلت ءارو ىقيقحلا ببسلا ىفخي ناك ةيواعم نكلو

 نامثع ةرصن هناكمإب ناكو نيملسملا ىلع طلستلا يف هبرام قيقحتل نافع نب نامثع

 ززعيو «'””هالسلا هيلع مامإلا عم هعارص يف هل عفنأ هب ةيحضتلا نأ ىأر هنكل هذاقنإو

 : الئاق رصاحم وهو نامثعو ةيواعم نيب راد ثيدح نم ا ويوقعنلا هدروأ ام اولا كلذ

 :لاق مث ءافلأ رشع ينثا يف هيلإ هجوتف هيلع مودقلا ليجعت لأسي ةيواعم ىلإ بتكف)

 «نامثع ىتأف «هرمأ ةحص فرعأل نينمؤملا ريمأ نأ نح ,ماشلا لئاوأ يف مكناكمب اونوك

 نبا ؛الال-الا//١ :.(بوسنم) ةسايسلاو ةمامإلا :يرونيدلا ةبيتق نبا ؛؟74-59 «نيفص ةعقو :محازم نبا )١(

 .11/7/9 «لماكلا :ريثألا

 )١( «فارشألا باسنأ :يرذالبلا 7078/7.

 )"( «فارشألا باسنأ :يرذالبلا 797/7.

 .31:(993١-١ط) ماسجلا راد - ةرهاقلا «ةسايسلاو فيسلا :حلاص «يئادرولا (5)

 .11/0/؟ ؛يبوقعيلا خيرات (0)
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 ال :لاق مهب كئيجأف مهيلإ دوعأو كيأر فرعأل تمدق دق :لاقف «ةدملا نع هلأسف

 ملف ؛عجرف !سانلاب ينئجف ؛عجرا رأثلا يلو انأ :لوقتف لتقأ نأ تدرأ كّنكلو ؛هللاو

 .(لتق ىح هيلإ دعي

 ءءامدلا نقحو مالسلا قيقحتل لئاسولا لك مالسلا هيلع مامإلا ذفنتسا امدعبو

 ىلع مزع هربخ مالسلا هيلع مامإلا غلب املف «قارعلا وحن راسو هشيج ةيواعم زهج

 لخدي نأ لبق ةيواعم ىلع قيرطلا عطقيل ماشلا لهأ ىلإ ةفوكلا نم هشيجب ريسملا

 «يأرلا نيمايم مكنإف دعب اَمأ» : ًالئاق ةعيشلا نم هيبحمو هاهنا لك اعد نأ دعب «قارعلا

 انودع ىلإ ريسملا اندرأ دقو ءرمألاو لعفلا وكرابم «قحلاب ليواقم ؛ملحلا حيجارمو

 مالسلا هيلع ًايلع مامإلا ةباحصلا نم ريثكلا ديأ دقو ''”(مكيأرب انيلع اوريشأف مكودعو

 نقضي عويمللا تعيشجا خب نيفرطلا نت لك ناسف :اشلا لمآ ةنيجاول يسن
 07 لاف از واس

 ثيح «اهيف ٌزراب رود عخنلاو جحذم ةليبق لاجرل ناك نح برحلا تراد نإ امو

 هللا ءىدرلا مكانفأ اذإ ًادغ ءاسنلل نم جحذم لآ اي) :مهل ليق ىح"”اديدش ًالاتق اولتاق

 (*0(تانبلاو مكءاسن نوركذت امأ «تامرحلا يف هلل

 ةكرعملا ةحاس يف وهو مهركذ نيح كلذب مالسلا هيلع يلع مامإلا محل دهش دقو

 : ةيرعش تايبأ يف

 )١( ءنيفص ةعقو :محازم نبا  4917-5٠:«(بوسنم) ةسايسلاو ةمامإلا :يرونيدلا ةبيتق نبا ١/84.

 )"( .419/1؟ «حوتفلا باتك : مثعأ نبا ؛57-45 «نيفص ةعقو :محازم نبا
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5 50 34 ' 00 
 مجامجلا رضم يلوح بلقلاو مراضخلا لكاو يراسي نعو

 نيب اوعمتجا ثيح «ةكرعملا يف رود قارعلا لهأ ءارقو ماشلا لهأ ءارقل ناكو

 ليمكل ناكف «ةكرعملا هذه يف ةباحصلا رود فلتخا دقو ,'”فحاصملا مهعمو نيفصلا

 فقاوم يف مالسلا هيلع ىلع مامإلا هيلع دمتعا ءاهيف زراب ٌرود هنع هللا يضر دايز نبا

 لاقو ماشلا لهأ فص ىلإ جرخ مالسلا هيلع ًايلع مامإلا نأ يور دقف "”ةددعتم

 ةعامجلاو ةعاطلا ىلإ كانوعد :هل لقو ةيواعم ىلإ رس) :هنع هللا يضر دايز نب ليمكل

 مه امم سانلا ضلختي ىح يلإ زربأف نيملسملا نيب لدقلا رثك دقو «تذنعو ثييأف

 .”(هيف
 ءامد نقح ىلع ًاصيرح ناك مالسلا هيلع ًايلع مامإلا ْنأ كلذ نم حضتي

 ليمك ةناكم نايب نع ًالضف ؛ةرورضلا دنع الإ حالسلا مادختسا ىلإ أجلي ملو نيملسملا

 ةبيصعلا تاعاسلا كلت يف ةجرحلا ةلاسرلا هذه ءادأل هتءافكو هنع هللا يضر دايز نبا

 ؛مالسلا هيلع ىلع مامإلا ةلاسر هنع هللا يضر دايز نب ليمك ىدأ املف «ةكرعملا نم

 دق) :لاق ”صاعلا نب ورمع الإ كلذ نع هوهنف !نولوقت ام هموقل ةيواعم لاق

 )١( ءحوتفلا باتك : مثعأ نبا ؛71 «نيفص ةعقو :محازم نبا 177/7.

 .190/5 ؛حوتفلا باتك : مثعأ نبا ؛ 0170/5 «لسرلا خيرات :يربطلا ؛ 19١ ؛لاوطلا رابخألا : يرونيدلا ةفينح وبأ (1)

 ؛تالاقمو لئاسر :يناحبسلا ؛551/7 «باسنألا بيذق يف بابللا :ريثألا نبا ؛7/4/5١ «تاقبطلا :دعس نبا (*)

 )1١-١998(( 3١6. مالسلا هيلع قداصلا مامإلا ةسسؤم - مق

 ةبتكملا تاروشنم - فرشألا فجنلا ءيوط ةرجش -يدهم دمحم «يرئاحلا ؛777 «بقانملا : يمزراونلا (5)

 ."7/؟ ,(9560١-هط) ةيرديحلا

 هللا دبع وبأ نكي ءيشيرقلا صيصه نب ورمع نب مهس نب ديعس نب مشاه نب لئاو نب صاعلا نب ورمع (5)
 ةئس يف ًارجاهم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةنيدملا مدق مث يشاجنلا دنع ةشبحلا ضرأب ملسأ

 نيطسلف ضرأ نم عبسلاب هل ضرأ يف امي لزنف ماشلا ىلإ جرخ نامثع رمأ يف سانلا بشن املف (م579/ه4)

 راق رصم ةيواعم هالو مث نيفص هعم دهشو نامثع مدب بلطلا رهظي هعم لزي ملف ةيواعم ىلإ راصف نامثع لتق ىح



 ا

 انت تيلدق نإ لآ نظنأ ةؤاذعلا هذه: ام هل لاقو ةيواعم هرّيعف كلك رقي هلإو كفصتأ

 . 7كم نصاعلا نب وون لاقفا ةاطلسلاو ةفالخلا

 :ةيواعم لاق

 يزانلل بد جلاك ةزرابملا نإ ةمهتب ترشأ دقفورمع اي

 زاب نم ةفطخ زرابملا فطخ امُنإو زاربللو كولمللام

 "انوا لاقم هلمحي حزملاو حزام ةحزم تلقو تعجر دقلو

 ؛ىرج امب مالسلا هيلع ايلع مامإلا ربخأو هنع هللا يضر دايز نب ليمك فرصناف

 .©”كلذ عمس امدنع مامإلا مسبتف

 مامإلا نم نيبرقملا نمو «ةحاصفلاو حصنلاو يأرلا يوذ تاقثلا ةداقلا نمو ةكرعملا

 عم هتالسارمو هتاضوافمو هتارواشم يف مهيلع دمتعي نيذلا مالسلا هنلغ ىلع

 .ةعاجشلا نم هنع هللا يضر دايز نب ليمك هب عتمت اًمع الضف ؛هيضراعم

 يلا ميكحتلا ةليحب الإ نيفص يف هتميزه قزأم نم جورخلل الَح ةيواعم دجي ملو
 ."”يمالسإلا خيراتلا يف تاليولا نم ريثك ىلإ تداق صاعلا نب ورمع اهحرتقا 3 0 5 5

00000 

 ةنس وأ (م177/ه417) ةنس ليقو ؛(م177/ه47) ةنس امي تام نأ ىلإ ايلاو امب لزي ملف اهيلإ جرخف

 «ةفيلخ تاقبط : طايخ نبا ؛ 497/7 4571/5 ؛تاقبطلا :دعس نبا :رظني .ةيواعم ةموكح يف (م501/ه١0)

 توريب ءءادفلا يبأ خيرات رشبلا رابخأ يف رصتخملا :(م17731/ه1/77ت) ليعامسإ نيدلا دامع ءءادفلا وبأ ١

 187/١. «(ت.د) ةفرعملا راد -

 .77317/ «بقانملا : يمزراوخلا )١(

 .73730/ «بقانملا : يمزراوخلا هز

 .775/7 «ىلوط ةرجش : يرئاحلا ؛777 ؛بقانملا :يمزراوخلا (")

 .0ا//0 «لسرلا خيرات :يربطلا ؛057 «نيفص ةعقو :محازم نبا :رظني (4)
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 (م55 م١/ها/) ناورهنلا ةكرعم

 لوأ ناك ذإ ءنيفص ةكرعم نع ةنصمتملا جئاتنلا ىدحإ ”ناورهنلا ةكرعم دعُت

 ميكحتلا ىلع قافتالاب ةكرعملا تهتنا ل كلذو «نيفص ةكرعم دعب ' ”جراوخلل روهظ
 نع مهجورخل جراوخلاب اومسو ءالوه هنع قشنا ةفوكلا ىلإ مالسلا هيلع مامإلا عجرو
 جراونخلا يمُس كلذل ؛مهعوجر دعب '”ءارورح ةقطنم يف اونصحتو "”ةعامجلا

 كلذ يلع مامإلا عمس الو ."”(ل الإ مكح ال) :نيفص موي نوداني اوناكو ؛«' 'ةيرورح

 هللا ىلص لوسرلا مسالا اذمب مهامس «ةقراملا اومسو :"”(لطاب امي داري قح ةملك» :لاق

 قرمي امك مالسإلا نم نوقرمي مهْنِإ) :باطخلا نب رمع لاق امدنع ملسو هلآو هيلع

 .””(ةيمرلا نم مهسلا

 توقاي :رظني .دادغبب لصتم ىلعألا اهدح يقرشلا بناجلا نم طساوو دادغب نيب ةعساو ةروك يه ناورهنلا )١(

 .5؟5/0 ,نادلبلا مجعم :يومحلا

 تغلبف يومألا رصعلا يف مهقرف تعسنتا «مالسإلا خيرات يف ةيسايسلاو ةينيدلا قرفلا مدقأ نم مهو جراونخملا (؟)

 نامثعو مالسلا هيلع يلع مامإلا رافكإو اهبهاذم قارتفا ىلع جراونخلا عمجي اميف اوفلتخا دقو «نيرشعلا

 :رظني .رئاجلا مامإلا ىلع جورخلا بوجوو «نيمكحلا ميكحتب يضر نم لكو لمجلا باحصأو نيمكحلاو

 توريب «ناضمر ميهاربإ : قيقحت «قرفلا نيب قرفلا :(م717١٠//ه474) دمحم نب رهاط نب رهاقلا دبع «يدادغبلا

 رداص راد < توريب ؛لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا :مزح نبا ؛!4-1/8 :(1145١-١ط) يوتفلا راد-

 لكلا لكلا لو رحكط)

 8١. «قرفلا نيب قرفلا :يدادغبلا (*)

 .؟150/؟ «نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي :رظني .ةفوكلا رهاظب ةيرق ءارورحلا (:)

 8١. «قرفلا نيب قرفلا : يدادغبلا ؛5//01 «لسرلا خيرات :يربطلا ؛7/ :؛تاقبطلا :دعس نبا (0)

 .77/0 «لسرلا خيرات : يربطلا ؛8؟/7 «تاقبطلا :دعس نبا ؛011/ ءنيفص ةعقو :محازم نبا (5)

 :(م8/8/١٠/ه1١5/8ت) يسلبرطلا زيزعلا دبع «جاربلا نبا ؛55/5 ؛ةغالبلا جم :مالسلا هيلع يلع مامإلا (0)

 577/١. :(1980) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق «بذهملا

 ملسم نيسحلا وبأ «يروباسينلا ملسم 4١١0/5 :(11801) ركفلا راد - لوبنطسا ؛يراخبلا حيحص :يراخبلا ()

 .117/7 «(ت.د) ركفلا راد - توريب ؛,ملسم حيحص :(م 87 4/ه571ت) جاجحلا نبا
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 عا 0 : : 00
 هيلع مامإلا رمأو « ناورهنلا ىلإ مهضعب باحسناو مهفوفص قيرفت يف حجنف مهركسعم

 مهتحابتساو مهرطخ مظاعتب عم املف «لاتقلا اوأدبي ىح مهنع فكلاب هباحصأ مالسلا

 مهيلع اولمحي نأ هباحصأ رمأ هشيج اومجاه امدنعو '”يأرلاب مهل نيفلاخملا ءامدل

 .ناورهنلا ةكرعم تهتنا جراوخلا ةميزو" ”ةعاس يف اوكلهأف «ءءاركن ةميزه مهومزهف

 دعب ءاج ةيسايسلا ثادحألا حرسم ىلع جراونلا روهظ نأ كلذ نم جتنتسن

 .كلذ هيلع اوركنأ مث هيلع ربجم وهو ميكحتلا مالسلا هيلع مامإلا لوبق

 دع الرمق ةقرقلا كلف ف نوضتع هل ناك نع لا ىتطك دانا و يفك نأ وكذو

 هيلع يلع مامإلا جرخ) :ةلئاقلا ةياورلا كلذ دكؤي مالسلا هيلع يلع مامإلل هتمزالم

 يف لصوف دايز نب ليمك هعمو هراد ىلإ اهجوتم ةفوكلا دجسم نم ةليل تاذ مالسلا

 وه نَمأ # : لجو رع هلوق أرقيو تقولا كلذ يف نآرقلا ولتي لجر باب ىلإ قيرطلا

 َنوُمَلْعَيَن يِدَلا وَتْسُي لَه ل ِهّبر ةَمْحَروُجْرَيَو رخل ُرَذْحَيامناَوو ًدِجاَس ٍلْيللا ءانآ تناَق

 هيلع لعمتلا ةفدتلاف اعيش كوفي نأ ريق م لسنا الاس هيديعاو هظاز»و كلذ ليك

 ايف هلكت او: ناكلا لهأ نم هّنإ لجرلا ةنطنط كبجعت ال ليمك ايو» :لاقو مالسلا

 ام هملعل مالسلا هيلع يلع مامإلا مالكل هنع هللا يضر دايز نب ليمك ريحتف «" ”«دعب

 0 «قرفلا نيب قرفلا :يدادغبلا ؛011 «نيفص ةعقاو :محازم نبا )١(

 .١8:قرفلا نيب قرفلا :يدادغبلا ؛١/77١ :(بوسنم) ةسايسلاو ةمامإلا :يرونيدلا ةبيتق نبا :رظني )١(

 - توريب «ىربكلا ةيادحلا :(م4 5 هه 5ت) نادمح نب نيسحلا ؛ءييصنخلا ؛87/5 «لسرلا خيرات : يربطلا (*)

 .57/8/4 ءدادغب خيرات : يدادغبلا بيطخلا ؛50١ :(4١-1541ط) غالبلا ةسسؤم

 .9 :ةيآلا ءرمزلا ةروس (؟)

 .9"3 9/97 ءراونألا راج :ىسلجملا ؛؟77/7؟ «بولقلا داشرإ :ىمليدلا (0)
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 .ةلاحلا هذه ىف وهو رانلا لهأ نم هّنأب لجرلا ريصمب هتفرعملو هنطاب يف

 هيلع يلع مامإلا ماق ةكرعملا ءاهتنا دعبو «جراوخلا هيلإ لآ امو مايألا يضمتو

 مامإلا لصو بح «ىلتقلا ثثج نادقفتي هنع هللا يضر دايز نب ليمك هبحاصو مالسلا

 وهو اهبحاص نع هنع هللا يضر دايز نب ليمك ًاربخم ثثجلا كلت ىدحإ ىلإ مالسلا هيلع
 اي» :لاقو ئراقلا كلذ سأر ىلع فيسلا سأر عضوف هدي يف فيسلاو هيدي نيب فقاو

 لَه لق هّبَر َةَمْحَروُجْيَيَو ةرخآلا ُرْذْحَي أمَناَقَو ًادجاَس ِلْيَللا ءانا ٌتَناَقَوُه ْنَّمأ# ليمك

 كلذ وه يأ 704 يلبلأف اوكي اَمنِإ نولي ال نيو < دولي يلا يوت
 .”ةليللا كلت يف نآرقلا أرقي ناك يذلا صخشلا

 يلا ةكرعملا كلت يف روضح هل ناك هنع هللا يضر دايز نب ليمك نأ دكؤي اذهو

 هرابخإ عاطتسا فيك الإو هنم نيبرقملا ةداقلا نم ناكو «مالسلا هيلع يلع مامإلا اهداق

 «ةفورطلا كلنا ف: ةللذب

 (م545 ١ /ه؟9) فوع نب نايفس ةراغ

 هثعب ذإ (م109/ه19) ةنس رابنألا ىلع "”يدماغلا فوع نب نايفس ةدايقب ةراغب نايفس

 )١( :ةيآلا ءرمزلا ةروس 9.

 رابخألا ررد :يدهم ءيزاجح ؛799/77 ءراونألا راحب : يسلجملا ؛577/7 «بولقلا داشرإ :يمليدلا :رظني (1)

 «راحبلا ةئيفس كردتسم :يزامنلا يلع ءيدورهاشلا ؛778 :(1١-١1448ط) (ط.د) نارهط «راونألا راحب نم

 .115/94 ,(1194) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق «يزامنلا يلع نب نسح :قيقحت

 بحص «يدماغلا ةانم ديز نب ةبلاو نب رايس نب لهذ نب بلك نب ريمع نب فوع نب لفغملا نب فوع نب نايفس (")

 اهيف لاق ذإ هتبطخ يف مالسلا هيلع مامإلا ىنع هايإو ءءاخسو ةدجنو سأب هل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 فئاوصلا ىلع فوع نب نايفس ةيواعم لمعتساو ««ناسح لتقو رابنألاو تيه ىلع راغأ دق دماغ اخأ نإو»

 ةفرعم :يلجعلا ؛51/8١ «تاقبطلا :دعس نبا :رظني .يرازفلا دوعسم نب هدعب لمعتسا مث هظعي ناكو

 7//٠١1. «ةباصإلا :ينالقسعلا رجح نبا 4198/7 «تاقثلا :نابح نبا ؛١/7١5 ءتاقثلا
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 اوناك امنيأ ءايربألا كئلوأ نولتقيو نوبهني ةقزترملا هعم لسرأو «سراف فالآ ةتس يف
١ 

 امثيحو 000 ١

 مهنأ هْغلَب موق ةهجاومل ايسيقرق ةيحان ىتأ دق هنع هللا يضر دايز نب ليمك ناكو

 ىلع فلختساف ''”(ينؤأدبي نأ لبق مهؤدبا) :لاقف اهيحاونو تيه ىلع ةراغلا نووني

 يقب نمو تيه لهأ ربع فوع نب نايفس شيج مهيلإ لصو املف «هباحصأ ضعب تيه
 ليمك جورخ ببسب ادحأ اهيف دجي ملف «هنع هللا يضر دايز نب ليمك باحضأ نم ا

 هيلع يلع مامإلا ىلإ يمتنت ةحلسم اهيفو رابنألا ىتأ مث اهنم هنع هللا يضر دايز نب

 ةحلسملا بحاص اولتقو مهلتاقف مهلتقب نايفس عمطف لجر ةئامسمخ نم نوكتت مالسلا

 ىلع سانلا ضرعو ؛ميرحلا ىبسو؛نيملسملا لتقو "”يركبلا ناسح نب سرشأ وهو

 ىلإ اوعجرو اهلهأ لاومأ نم رابنألا يف ام اولمحو «مالسلا هيلع يلع مامإلا نم ةءاربلا

 رفنتسا مالسلا هيلع يلع مامإلا عمسم ىلإ رابخألا هذه تلصو الو «ماشلا يف ةيواعم
- 

 3 ٠ 007 #4 ٠ ٠ 3 3 ين 4. 5 .4 )98( «٠

 مهب قحلي ملف تاناع ضرأ غلبو تيه زاج ىح مهبلط يف جرخف موقلا رثإ يف ' "سيق

 لالظ نم :دمحم داوج دمحم «ةينغم ؛754/0١ «لسرلا خيرات : يربطلا ؛ 521١/7 ؛فارشألا باسنأ :يرذالبلا )١(

 )50١5(: ١50/5. قحلا ةملك تاروشنم -مق «ةغالبلا جن

 .8ا/7/؟ «فارشألا باسنأ :يرذالبلا )١(

 ةداق دحأ ناكو ءسرشأ بقلو يركبلا ناسح نب ناسح همسا ليقو همسا يف فلتخا يركبلا ناسح نب سرشأ (”)

 :قيقحت ؛ةعيشلا نايعأ :نسحم «نيمألا ؛557/7 ءفارشألا باسنأ :يرذالبلا :رظني .مالسلا هيلع مامإلا

 . 509/7 ,«(ت.د) فراعتلا راد - توريب ؛نيمألا نسح

 عم ًاردب دهش يملسلا يراصنألا بعك نب منغ نب يدع نب ةعيبر نب مارح نب رخص نب سيق نب ديعس (5)

 رابكلا نيعباتلا نمو «مالسلا هيلع يلع مامإلا باحصأ نم هّنِإ ليقو «نيلوألا نيرجاهملا نمو راصنألا

 : يشرفتلا ؛ ٠7/1 «ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :رظني .مالسلا هيلع يلع مامإلا نع ىورو ؛مهداهزو مهئاسؤرو

 .175/9 «ثيدحلا لاجر مجعم :يئوخلا ؛١/8751 «ةاورلا عماج :يليبدرألا ؛577/7 «لاجرلا دقن
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 ةوعلا ينيللع ف "”تانيللا نيوراهاملا لاق هياعتمأ نم الجو سنقا نو: ديعس كيو

 مالسلا هيلع ًايلغ مامإلا سيق نب ديعس ربخأو مكب قحلي ملف ماشلا ندأ ىلإ موقلا غلبف
 دايز نب ليمك ىلإ بتكف ؛مالسلا هيلع ًايلع مامإلا لمعلا كلذ بضغأ امم "”كلذب
 يلو ام ءرملا عيبضت ْنِإ» :ًالئاق تيه ةنيدم هعييضتو هلعف ىلع همولي هنع هللا يضر

 ايسيقرق لهأ ىلع ةراغلا كيطاعت نإو ربتم يأرو رضاح زجعل يفك ام هفلكتو

 ًارسج ترص دقف اهنع شيجلا دري الو اهعنمي نم اهل سيل كانيلو يلا كحلاسم كليطعتو
 رساك الو ةرغث داس الو بناجلا بيهم الو بكتنملا ديدش ريغ كئادعأ نم ةازغلا دارأ نمل

 .©”«ريمأ نع زج الو رصم لهأ نع نغم الو "”هوش ودعل
 هيلع يلع مامإلا خيبوت نم هسفن نم هنع هللا يضر دايز نب ليمك ءاتسا دقو

 هعم ناكو نيبيصن نم ' ”يدزألا رماع نب بيبش باتك هاتأف '”هنم هبضغل متغاو مالسلا

 ضقن " لمجلا باحصأ ةّبْض ونب نحن " :لئاقلا زجرب عم اًملف لمجلا دهشي ملو نامثع ازغ نمم باطخلا نب يناه )١(

 : ةفوكلاب وهو هيلع

 ناصف انيق الهي قرني لا نادكعر يتب ةريشنما

 :فارلا تش ددجب اديدع اهاخ

 «لسرلا خيرات :يربطلا ؛1 57/7 «فارشألا باسنأ :يرذالبلا :رظني .باطخلا نب رمع نب هللا ديبع لتاق وه ليقو

 :يدورهاشلا ؛0١54 ٠١/ ءلاجرلا سوماق :يرتستلا ؛54/54 ءقشمد خيرات :ركاسع نبا 8

 140/٠١. 2178/8 «ثيدحلا لاجر ملع تاكردتسم

 .175/0 «ءلسرلا خيرات : يربطلا ؛ 52٠/7 «تاراغلا : يفقثلا ؛ 577/7 «فارشألا باسنأ :يرذالبلا :رظني (1)

 باتتك :يديهارفلا :رظني .ةقلخلاو هجولا احيبقلا امهو ءءاهوش ةأرماو «نيعلاب ةباصإلا عيرس هوشأ لجر هوش (؟)

 .7//777 «حاحصلا :يرهوجلا ؛58/5 «نيعلا

 .111// «ةغالبلا جم :مالسلا هيلع يلع مامإلا (5)

 . 80/8 - 7/7/7 «فارشألا باسنأ :يرذالبلا (6)

 هللا يضر رتشألا كلام هفلختسا دقو رايس نب رصن بحاص ناسرخ يف ناك يذلا ينامركلا دج رماع نب بيبش (1)

 :تاراغلا :يفقثلا ؛471/7 ءفارشألا باسنأ :يرذالبلا :رظني .رصم ىلع ًايلاو نوكيل نيبيصن ىلع هنع
 8١. :(57-19417ط) ديفملا راد - توريب «يرافغلا ربكأ يلع ؛يلوذاتسالا نيسح : قيقحت «يلامألا :ديفملا 0١
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 نايفس يبأ نب ةيواعم نأ هملعي مالسلا هيلع يلع مامإلا باحصأ نم لجر ةئامتس هعم

 نب ليمك لاقف «ةريزجلا دالب ىلإ ماشلا لهأ نم ليخ يف ' 'ميشأ نب نمحرلا دبع هجو
 نيبيصنب انناوخإ ديري ناك نإو هيقلنل انديري نمحرلا دبع ناك نإ) :هنع هللا يضر دايز
 كلذت تدييشتما ناو هلق ةيععأف 0 ل تبهذأ ترفظ نإف هضرتعنل

 ىلإ راص ىح .هل ةدجن يف تيه نم جرخو «'”(ليزجلا رجألا توجر يّنِإو ميظعلا زوفلا

 قازعلا لهأ ليخ نيفرشاف نهلا دعب ةواليرب منينعويم اهي او جرو نيييصني بيش
 : لوقيو زجت ري هنع هللا يضر دايز نب ليمك ناكو ماشلا لهأ ليخ ىلع

 دحتباو نيجلعا الآلا و ةهللااتف نقلا يشمل يوت تنام

 رّصّن ءاش نمو ءاش نم لذخي

 : لوقيو زجتري بيبش لعجو

 مقدّش نابرقع ايحم مهج مفيض ثيل تادش اوبنجت
1 9 5 . 4 > (5) 

 وحن نيمزهنم رابدألا اولوف ماشلا لهأ ىلع ةميزملا تعقوو اديدش الاتق اولتتقاف

 غليو حيرج ىلع زهجي الو اربدم عبتي ال نأ هنع هللا يضر دايز نب ليمك رمأو «ماشلا

 نب فوع نب خادشلا وهو رمعي نب حولملا نب رماع نب ميشأ نب ثابق نب نمحرلا دبع وه ميشأ نب نمحرلا دبع )١(
 ملسأ مث نيكرشملا عم ًاردب دهش نمم ناكو ةبحص هلو نيمرضخملا نم هدلاو ناك «يثيللا يفانكلا رماع نب بعك
 موي حارجلا نب ةديبع يبأ ةبنجم ىلع ناكو دهاشملا ضعب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا عم دهشو كلذ دعب
 تاقبط :طايخ نبا ؛7/١١5 «تاقبطلا :دعس نبا :رظني .ناورم نب كلملا دبع ةموكح ىلإ شاعو كومريلا

 .477/؟ «فارشأل باسنأ :يرذالبلا ؛88 «ةفيلخ

 .051//؟ ءحاحصلا :يرهوجلا :رظني .بضغلا ةدجوم (1)

 .4//771 «حوتفلا باتك : مثعأ نبا ؛2754/7 «فارشألا باسنأ :يرذالبلا (")

 .575/4 «حوتفلا باتك : مثعأ نبا (5)
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 :دعب امأ هنع هللا يضر دايز نب ليمك ىلإ بتكف“'”هالسلا هيلع ًايلع مامإلا رصنلا كلذ

 ءءاش ذإ ءاشي نم ىلع رصنلا لزنيو «ءءاشي فيك ءرملل عنصي يذلا هلل دمحلاف»

 امدفو «كامانإ ةدعضتو نيملسلا نظنلا ثقرصلا اذقو «ةريضتلا هو نيرا قوما مجتف

 يزج امريخ كودع برح ىلإ مه تضف يتلا ةباصعلاو تيزجف كلذ كب ينظ ناك

 دعب ةوطخ كودع برح ىلإ نولجت الو ةوزغ نوزغت ال رظناف «نودهاجملاو نورباصلا
 مالسلاو ؛ميكح زيزع هّنِإ «نيملاظلا رهاظت كايإو هللا انافك - كلذ يف يننذأتست ىح اذه

 اكو هللا ةمحرو كيلع

 نإو كلذ يف هنوات مدعو هتالول مالسلا هيلع يلع مامإلا ةبساحم انل رهظي مدقت امم

 يلع مامإلا دنع هنع هللا يضر دايز نب ليمك ةناكم نع ًالضف هب ةديج ةلص ىلع اوناك

 .ءادعألا نم ةلودلا ال ضرعتت تناك يلا تامجملا درو «ةيعرلا رومأريسيتو مالسلا هيلع

 قحب "”يلزتعملا ديدحلا يبأ نبا هلاق ام وهو ؛هتشقانم ةثحابلا لواحت رمأ ةمث كانهو

 ىلع يلع لماع ليمك) :لاق ذإ لمأت ىلإ جاتحي مالك نم مالسلا هيلع دايز نب ليمك
 ام رريُي لواحيو اهدري الو قارعلا فارطأ بهنت ةيواعم ايارس هيلع رق  ًافيعض ناك تيه

 ىرقلا نم اهارجم يرجي امو ايسيقرق لثم ةيواعم فارطأ ىلع ريغي نأب فعضلا نم هدنع

 .(كلذ هيلع ركنأف تارفلا ىلع ىلا

 : لالخ نم يأرلا اذه شقانن انّنِإَف

 كلت هل تناك دقو ًافيعض هنع هللا يضر دايز نب ليمك نوكي فيك :ًالوأ

 .(ناورهنلاو نيفصو لمجلا) ثالثلا ةريبكلا بورحلا يف ةدوهشملا فقاوملا

 )١( «ةعيشلا نايعأ تاكردتسم :نيمألا ؛5//771 ءحوتفلا باتك :مثعأ نبا ؟/١907.

 «حوتفلا باتك : مثعأ نبا ؛ 5920/7 «فارشألا باسنأ :يرذالبلا (؟) 778/5.

 «ةغالبلا جف حرش (؟) /159/11.
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 نأ دعبتسيو «هتالول هرايتخا يف ًاديدش ناك مالسلا هيلع ًايلع مامإلا ْنإ :ًايناث

 .ماشلا فرط نم قارعلا دودحك مهم ناكمل ًافيعض ًايلاو راتخي

 عمس امدنع ماشلا لهأ نايتإ يف هنع هللا يضر دايز نب ليمك عارسإ نإ :ًاثلاث

 .نومالال ةييدتو هنع اكو هتءانك ةهضرحم ىلع لذي شيجلا رافنتساو مهمودقب

 الف ؛هنع هللا يضر دايز نب ليمكل مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ باتك يف درو ام امأ

 مولو بتع ةلاسر لوألا ناك دقف هنع هللا يضر دايز نب ليمك فعض ىلع لدي

 كلت تتآ دقو رخآ ربصقت هنع هللا يضر دايز نب ليمك نم نوكي الثل حصنو هيجوتو

 ةدايقب ماشلا لهأ دنجب ةميزحلا عقوأ نأ الإ هنم ناك امف هريصقتب ّسحأ ذإ اهرامث ةلاسرلا

 ةلاسرلا كلت هل لسرأف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ بلق جلثيو ميشأ نب نمحرلا دبع

 نمو هنع هللا يضر دايز نب ليمكل اعدو رصنلا ىلع اهيف لجو ّرع هللا دمحف (ةيناثلا)

 ريمأ فدل لازم تناك عسل ئيطودانر نب نليمك نأ ىلع روع اذهو نيكلاو هعب

 .هدهع امك فعضي ملو نهي مل هّنآو مالسلا هيلع نيئمؤملا

 مامإلا ةفالخ يف ًالاعف ًارثأ هنع هللا يضر دايز نب ليمكل نأ مدقت امم انل حضتي

 ىلع ايلاو نيش دز ةيركسلاو ةسايسلاو ةيرادولا تناول: كرم ق مقاذلا هلع رع
 نشت يتلا تاراغلا دصب هلاغشنال هل ةيرادإ تازاجنإ يأ لجسي مل خيراتلا نأ مغر تيه

 لمجلا) ثالثلا مالسلا هيلع يلع مامإلا بورح يف هتكراشم نع ًالضف «ةيواعم لبق نم

 هيلع مامإلا داهشتسا ىح مالسلا هيلع يلع مامإلل هتمزالمو «(ناورهنلاو نيفصو

 جاجحلا ىلع هتروث نلعأ امدنع ثعشألا نب نمحرلا دبع عم كراش كلذ دعبو مالسلا

 .يفقثلا فسوي نبا
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 (ما/١ 17٠١-7 /ه/م1-١7) ثعشألا نب نمحرلا دبع ةروث

 قارعلا لهأ امي ماق يلا تاروثلا نم ةدحاو ثعشألا نب نمحرلا دبع ةروث دعت

 ننفقفلا قشوي:نب جاستا قارا ىلاو نيب ىفحسلا ةادعلا ناكر «:يومألا ةكدلا ذدع

 ءانطاوألا قيم قارحلا ليهأ نهد سطسا يذلا «كيعبشالا نب ىرهرلا دبع اهدناق: كو

 نلعأ ذإ يومألا مكحلا ّدض تاروثلا فنعأ نم دعتو ومالا يلاولا لظ يف ةئيسلا

 فالتخا ىلع قارعلا لهأ اهيف كرتشاو ؛''”ناورم نب كلملا دبعو يلاولا علخ راوثلا

 ةفينح وبأ هركذ ام كلذ دكؤي امتو ؛"'”ةيعامتجالا مهعاضوأو ةيسايسلا مهفقاوم

 ىلع لخد هنأ جاجحلا ىلع ثعشألا نب نمحرلا دبع جورخ ببس نم "”يرونيدلا

 الإ طق اذه ىلإ ترظن ام) :هدنع ناك نمل جاجحلا لاق جرخ املو ءاموي جاجحلا

 دعب مالكلا كلذب ثعشألا نب نمحرلا دبع ملع امدنعو (هقنع برضأ نأ تيهتشاو

 نب نمحرلا دبع ذخأ دقو ؛'”(هتبقر طيخ عطق يف ندهجأل هللاو) :لاقف هجورخ
 رابجلا اذه نورت الأ سانلا اهيأ اي) :لاقف مهءارقو ةفوكلا لهأ داّبع ضرحي ثعشألا

 «تنيمأ دق ةنسلا نأ نورت الأ ؛هلل نوبضغت الأ «سانلاب عنصي ام جاجحلا كلذب ينعي

 ىكي «يشيرقلا يصق نب فانم دبع نب سمثش دبع نب ةيمأ نب صاعلا يبأ نب مكحلا نب ناورم نب كلملا دبع (1)
 ذئموي وهو ةنيدملا لهأ ىلع ةيواعم هلمعتسا نافع نب نامثع دهع ىف (م557/ه757) ةنس دلو «ديلولا وبأ

 يفوت «ةفالخلا كلملا دبع لبقتسا (م185/ه705) قشمدب مكحلا نب ناورم تام امدنعو «ةنس ةرشع تس نبا

 :ربلا دبع نبا ؛5175/0-557 ؛تاقبطلا :دعس نبا :رظني .ةنس نوتس هلو (م0٠١/1/ه857) ةنس قشمدب

 189/1١17. ءديهمتلا

 ةلودلا خيرات :نزواهلف ؛ 57/9 «ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا ؛"5١ «لاوطلا رابخألا :يرونيدلا ةفينح وبأ (1)

 يفقثلا فسوي نب جاجحلا نيملسملا ةالولا دنع فنعلل ةيركفلا سسألا :فاطك ةرون ؛ناديه 498 «ةيبرعلا
 .595 ؛(ت.د) :"ددعلا «ةيلودلاو ةيبرعلا تاساردلل ةيرصنتسملا ةلجم ىف روشنم ثحب

 31١5”. «لاوطلا رابخألا (")

 5١5. «لاوطلا رابخألا : يرونيدلا ةفينح وبأ (5)
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 امف ءيعم اوجرخاو هلل اوبضغا ؟اشف دق لتقلاو ءالع دق ركنملاو ءتلطع دق ماكحألاو

 .7"2هل داّبعلاو ءاّرقلا باجتسا ح سائلا ضيرحت يف رمتساو (توكسلا مكل لحي

 يبأ نب هللا ديبع شيج ذاقنإل ثعشألا نب نمحرلا دبع لسرأ دق جاجحلا ناكو

 اهيف هفّتعيو هفعضي جاجحلا هل اهلسرأ ةلاسر ببسب درمتف "”ناتسجس يف قلاعلا ”ةركب
 2 ع 03 0. 00 ٠

 اي) :الئاق هباحصأ عمجف ١ ”جاجحلا ىلع ةروثلا نالعال فقوملا ثعشألا نب لغتساف

 دقو «رظان هعفن مكب طيحي ام لك يف مكلو بحم مكحالصلو حصان مكل يّنِإ سانلا اهيأ

 ىلإ تبتك دقو احلاص لجآلاو لجاعلا يف مكل هوأرو ايأر مكل هوضرف مكنم برحلل

 اذإ يضمأ مكنم لجر انأ امْنِإو اهيف سمألاب مكناوخإ كله يتلا دالبلا يهو ودعلا ضرأ

 الو هل عمسن الو هللا ودع ىلع ىبأن لب ال) :اولاقف سانلا هيلإ راثف (متيبأ ذإ ىنآو متيضم

 اوعلخا مكب رطاخي نأ يلابي ام هللاو جاجحلا نإ) :لاقف ''”ةلثاو نب رماع ماقف «””(عيطن

 .911/ «لاوطلا رابخألا :يروندلا ةفينح وبأ )١(

 مايأ ةرصبلا ءاضق ىلوتو هيبأ نب دايز مايأ ناتسجس يلو ثيدحلا ليلق ءيرصب ةقث يعبات ةركب يبأ نب هللا ديبع (؟)

 نبا :رظني .هرقأف فسوي نب جاجحلا مدق ىح ًايضاق لزي لو (م141/ها/7) ةنس ديسأ نب هللا دبع نب دلاخ

 .9١1٠/؟ «تاقثلا ةفرعم : يلجعلا ؛59 «ةفيلخ تاقبط :طايخ نبا ؛189/7 «تاقبطلا :دعس

 ام مجعم :يركبلا :رظني .ةخبس ةيلمر اهلك اهضرأو ةاره بونجو ناريإ قرش «قرشملا نادلب ىدحإ ناتسجس (؟)
 .190/ «نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي ؛/787/7 «مجعتسا

 بعص راد - توريب «فارشإلاو هيبنتلا : يدوعسملا 47/7 «(بوسنم) ةسايسلاو ةمامإلا : يرونيدلا ةبيتق نبا (5)

 .؟ 71١ (تء.د١

 .19/8/5 «لماكلا :ريثألا نبا ؛0/5”8 ءلسرلا خيرات : يربطلا (0)

 تبلغ ليفطلا وبأ «يثيللا ةنانك نب ةانم دبع نب يدج نب سيمح نب رباج نبريمع نب هللا دبع نب ةلثاو نب رماع (1)

 هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع ىور دقو دحأ ماع هدلوم ناك «نينس ينامث ةوبنلا رصع نم كردأ ؛هتينك هيلع

 - : ةقث ؛هعم دهاشملا رئاس دهش هباحصأ نمو مالسلا هيلع يلع مامإلل ًابحم ناكو ؛ثيداحألا نم ًاددع ملسو
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 انلعف انلعف :بناج لك نم سانلا ىدانف علاخ لوأ يْنأ مكدهشأ يّنِإف جاجحلا هللا ودع
 5 7 ١

 : هللا ودع انعلخ دق

 ةيومألا ةلودلا ىلع اهدشأو تاروثلا فنعأ نم ةدحاو ةيادب كلت تناكو

 كلذب كلملا دبع ىلإ جاجحلا بتكف «هوعيابو ثعشألا نب نمحرلا دبع ىلإ اوعمتجاو

 ةرصبلا نم مهي جرخ ماشلا دونج تلصو املف ''”دونجلا نم هيلإ جاتحي امب هدمي نأ هلأسي

 لاتق دعب ثعشألا نب نمحرلا دبع مهمزهف ثعشألا نب نمحرلا دبع وحن "رتست ىلإ
 دبع هعبتو ةرصبلا ىلإ جاجحلا عجرف (م١٠٠/ه/١8) ةنس ىحضأ يف كلذ ناكو ديدش
 نم كلذ يف امب اهلهأ عيمج هعياب ةرصبلا ثعشألا نبا لخد املف .”ثعشألا نب نمحرلا

 ببس عجريو ' (م١٠/1/ه/١) ةنس رخاوأ يف جاجحلا برح ىلع اهلوهكو اهؤارق

 ىح ؛يومألا مكحلا نم مهرمذت وه ثعشألا نب نمحرلا دبع ىلإ ةرصبلا لهأ مامضنا

 كلذ يف اودجوو مهيلع ىرج امل نيرثآتمو مهعم نينماضتم اوراث ةرصبلا لهأ ءارق نأ

 تاراشل اي) راعش اوعفرو '”فسعتملا ماظنلا كلذ ةهجاوم يف ةمئالم ةصرف
 مها

 :طايخ نبا ؛5//54/54401 ؛تاقبطلا :دعس نبا :رظني .اهوحن وأ (ما/18/ه١٠٠) ةنس تام ا

 197/١7. :ديهمتلا :ربلا دبع نبا ؛91//١ :تاقثلا ةفرعم : يلجعلا ؛؟7١5 «ةفيلخ تاقبط

 )١( «لماكلا :ريثألا نبا ؛”5/7 «لسرلا خيرات : يربطلا 5//19.

 .199/5 ؛لماكلا :ريثألا نبا ؛"*48/7 ءلسرلا خيرات : يربطلا (؟)

 اوناكو ةرصبلا لهأو ةفوكلا لهأ فلتخا دقو ةرصبلا عم اهلعجي ضعبلاو زاوهألا عم رتست ضعبلا لعجي رتست (؟)

 انضرأ نم يه ةفوكلا لهأ لاقو انضرأ نم يه ةرصبلا لهأ لاقف باطخلا نب رمع نمز اهحتف اورضح دق

 كلام نب ءاربلا ربق ايو ضرألا نم عفترم ناكم ىلع يهو ءاميرقل ةرصبلا ضرأ نم باطخلا نب رمع اهلعجف
 .59-0"5/؟ «نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي :رظني .يراصنألا

 .550/5 «لسرلا خيرات :يربطلا ؛7١1-60١7 «ةفيلخ خيرات : طايخ نبا (5)

 5٠١/4. «لماكلا :ريثألا نبا ؛8 51١/5 «لسرلا خيرات : يربطلا (0)

 ةباحصلا عم :لامك ءديسلا ؛787/7 «لسرلا خيرات :يربطلا ؛؟0/7 «فارشألا باسنأ :يرذالبلا :رظني (5)

 ١4. :(١٠٠7-5ط) نايراصنأ ةسسؤم - مق ءدايز نب ليمك نيعباتلاو
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 لوسرلا ناكو :"اهتقو جرخي يح ةالصلا ةتامإ ىلع دمع جاجحلا نأل ”(ةالصلا

 0 ”ماليقلا نوعي ءارمأ قدس وكيس“ : ًالئاق كلذب ربخأ دق ة هلآو هيلع هللا ىلص

 نب نمحرلا دبع عم ءاهقفلاو ءارقلا نم ةريبك دادعأ ةروثلا هذه يف كراش دقو

 هنع هللا يضر دايز نب ليمك مهزربأ ناكو «ةروثلا كلت يف ريبك ٌرثأ مط ناكو ءثعشألا

 يف لاعفلا وضعلا ناكو «سانلا نع ليوظ:ءاوزنا دعب © ”لادبألاو:ءارقلا نيب: فقو: يذلا

 ضرحي نأ هنع هللا يضر دايز نب ليمك ثعشألا نب نمحرلا دبع رمأ ثيح «ةروثلا كلت

 : اهيف لوقي ةليوط ةبطخ بطخف ربنملا ىلع دعقأ يح لمُحف ريبك خيش وهو جرخف سانلا
 ةريزجلا ينادأو '"لصوملا مكيلع هللا حتف دقلو ا ع طلال

 لعجو اهوزغ مكيلع لعجف «ةيواعم مكنم اهعزتنا مث" 00 ”ناجيبرذآ عيمجو

 )١( ءربغ نم ربخ يف ربعلا :يبهذلا ١/55.

 .١ا//١ ,ناظقيلا ةربعو نانجلا ةآرم : يعفايلا (1)

 .١17/؟ ءملسم حيحص :يروباسينلا ملسم (")

 ةميمذلا مهاوحأ اولدب مهنأ مهتقيقحو «قزرلا لزنيو نيدلا ممك هللا ميقي نوح لاص موق مه ليق :لادبألا (5)

 ناقرفلا) 4 ِتاَكَسَحْرهتاَنيَس ُهَّللا َلَدَبُي َكنَلوأَف ًاحلاَص الَّمَع َلِمَعَو َنَمآَو باَت نم اَّلِإ8 ةديمحلا مهلاوحأب

 دمحم نب نيسحلا مساقلا وبأ «يناهفصألا بغارلا؛ 15/8 «نيعلا :يديهارفلا :رظني 7٠١(. ةيآلا

 .39 :(19417 -؟ط) (ط.د) «نآرقلا بيرغ يف تادرفملا :(١٠**/ه5705ت)

 نيب تلصو اهنأل لصوملا تيمو ءىونين يقرشلا بناجلا نم اهلباقمو ةلجد فرط ىلع ةميدق ةنيدم لصوملا (0)

 توقاي :رظني .ةثيدحلاو راجنس دلب نيب تلصو اهنأل ليقو «تارفلاو ةلجد نيب تلصو ليقو «قارعلاو ةريزجلا

 .777/0 ؛نادلبلا مجعم :يومحلا

 نب ناريا نب ذاب رذاب ةامسم ؛برغملا ةهج نم ةينيمرأ روك يلتو قارعلا دالب نم لبجلا يلت ةروك ناجيبرذأ (1)

 نم اهدح لصتتيو ءًابرغم ناجنزرأ ىلإ ًاقرشم ةعذرب نم ناجيبرذأ دحو ؛مالسلا هيلع حون نب ماس نب دوسألا
 ؛نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي ؛١/7591١ :ءمجعتسا ام مجعم :يركبلا :رظني .مليدلا دالبب لامشلا ةهج

 ٠١. «راطقألا ربخ يف راطعملا ضورلا :يريمحلا ؛!!9-701

 نم اهدحو يبرغلا بونجلا نم ناريإو برغلا نم ايكرت اهدحت ؛لامشلا ةهج نم عساو ميظع عقصل مسا ةينيمرا (1)

 نب انيمرأب ةينيمرأ تيم ليقو ءاهيف نمرألا نوكب تيم «قبقلا لبجو مورلا دالب ىلإ ىرخألا ةهجلا نمو «ةعذرب
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 ءيسأتلاو حصانتلا الإ ناودعلاو ملظلا مكنع يفني ال هللاو هّنِإ ءاهجارخ ماشلا لهأل

 «فويسلاب برضلاو حامرلاب ناعطلا ىلع ربصلاو «نيبلا تاذ حالصو «ةملكلا عامتجاو

 ةيمأ نب صاعلا يبأ نب مكحلا لآب :برعلا يف نيتيب لهأ رشب متينم قارعلا لهأ اي مكَنإ
 7 نانبألاو نمضألاب اوهاوقو اروحصانتو ولذا ليفع أ الآو

 نيب هنع هللا يضر دايز نب ليمك ةناكم ةيسامحلا ةبطخلا لالخ نم حضتتي

 ناعمو تادرفم اهيف ةبطخلاو هتاوعدو هلاعفأو هلاوقأ ىلإ نئمطت سانلا تراصف نيملسملا

 ريغتو راسكنالا نيبي نأ هنع هللا يضر دايز نب ليمك دارأ اهنم ةددعتم فادهأ تاذ

 نأ دارأو «(ةيواعم مكنم اهعزتنا مث) :هلوقب نوملسملا اهحتف تلا دالبلا ىلع لاوحألا

 مهفاتكأ ىلع يضارألا كلت اوحتف امدعب نوملسملا امي ينم ىلا ةراسخلا ةدرفم ىلإ ريشي

 ةرورض ىلإ هنع هللا يضر دايز نب ليمك ةوعد نع ًالضف ماشلا لهأل اهعير نأ الإ

 .اممب طورشم لاوحألا لدبت ْنِإف ةملكلا عامتجاو فتاكتلا

 نب نمحرلا دبع ثعب ءءارقلا ةبيتك ىلع ناك يذلا "”رحز نب ةلبج بيصأ الو
 هّنأب هنع فرع امل كلذو«"'ءارقلا ةرمإ ىلوتيل هنع هللا يضر دايز نب ليمك ىلإ ثعشألا

 .(ةدجن بحاص ٌميلح برحلا يف)
-_ 

 ؛مجعتسا ام مجعم :يركبلا :رظني .اهنكسو اهزن نم لوأ ناكو «مالسلا هيلع حون نب ثفاي نب رموأ نب اطنل

 .50 «راطقألا ربخ يف راطعملا ضورلا :يريمحلا ؛ ١150/١ ؛نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي؛ 0١

 )١( «فارشألا باسنأ :يرذالبلا 77/8/1.

 يفقثلا جاجحلا ىلع راث يناورملا رصعلا يف نيمدقملا ناعجشلا فارشألا نم دئاق يفعجلا سيق نب رحز نب ةلبج (؟)

 نهنرلا دبع عم دهتشو مهيلغ اسكر هولعجف ةفوكلا لهأ ءارق هيلإ عمتجاو «ناورم نب كلملا دبع علخب ىدانو

 :مالعألا :يلكرزلا ؛775/1 ؛فارشألا باسنأ :يرذالبلا :رظني .محامجلا ريد يف لتقو «عئاقولا ثعشألا نب

17 . 

 ."00/5 «لسرلا خيرات : يربطلا ()

 دا «ممألا براجت :هيوكسم نبا (5)
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 يذلا «جاجحلا ةبراحم ىلع هنيد هزفح دق هنع هللا يضر دايز نب ليمك ناكو

 مايأ ةبعكلا ماه ثيح تامرحلا كتهو ءامدلا كفس نم هلامعأ ىلع نوملسملا هرفك

 كفس هتاذل ربكأ ْنأ هسفن نع ثدحي ناك ءاهبكترا الإ ةيصعم عدي ملو ؛كلملا دبع

 :دقو لا نيعباتلاو ةباحصلا صعبب هليكنتو رايخألا هّللا دابع لتقو ءامدلا

 اوفاط اله «ةيلاب ةّمرو داوعأب نوفوطي امّْنِإ مهل ابت) :لاقف ةنيدملاب ملسو هلآو هيلع
 :81 سور رمل فوك نأ ةويملدودالا < كلان عملا ودا ويقع

 ةلثام تناك ةيمالسإلا قالخألاو ميقلا نع ةديعبلا لاوقالاو لاعفألا هذه لثمف

 اويراحي نأ مهيلع بجاولا نم اوأرف «هباحصأو هنع هللا يضر دايز نب ليمك مامأ

 نع كلذب نينلعم ريثكلا مهنم دهشتسا ىح هوبراحو هيلع اوراثف «ةيمأ نب ةيغاط

 .ةاغطلل نيفعضتسملا ىدصت ةيناكمإ

 هعبتو ةرصبلا ىتأ '”مجامجلا ريد يف ثعشألا نب نمحرلا دبع فشكنا الو

 تناكف نكسمب اوقتلاف جاجحلا هرثأ يف ىشمو ؛' ”نكسم ىلإ اهنم جرخف جاجحلا

 نب يلع رديح «يناوريشلا ؛0١/547 «ةغالبلا جف حرش :ديدحلا بأ نب ؛؟580/5 «لماكلا :ريثألا نبا :رظني )١(

 :قيقحت «مالسلا مهيلع تيبلا لهأ بقانم :(يداليملا رشع نماثلا نرقلا/يرجحلا رشع يناثلا نرقلا ت) دمحم

 .5177 20199579 ةيمالسإلا تاروشنملا ةعبطم - مق «ءنوسحلا دمحم

 .780/5 «لماكلا :ريثألا نبا (؟)

 .509/17 ,؛عامسألا عاتمإ :يزيرقملا ؛؟5 57/١0 «ةغالبلا جف حرش :ديدحلا يبأ نبا (")

 :يومحلا توقاي :رظني .ةرصبلا ىلإ كلاسلل ربلا فرط ىلع اهنم خسارف ةعبس ىلع ةفوكلا رهاظب مجامجلا ريد (5)
 .007/؟ «نادلبلا مجعم

 :رظني.زاوهألا ليجدب يه ليقو «قيلثاجلا ريد دنع ليجدلا رم نم بيرق عضوم وهو قارعلا ضرأ نم نكسم (6)
 .177/0 «نادلبلا مجعم : يومحلا توقاي ؛١/0١١؛مجعتسا ام مجعم :يركبلا؛ 017/7 /١١ممألا براجت :هيوكسم
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 نم لتقو ثعشألا نب نمحرلا دبع امي مزها يتلا نكسم ةعقاو اهرخآ ةريثك مهعئاقو

 ."”نوريثك سان قرغو هباحصأ

 دبع باحصأ لشتني جاجحلا ذخأو ثعشألا نب نمحرلا دبع ةميزب ةكرعملا تهتنا

 .مهنم ًاريثك لتقف هنع هلل يضر دايز نب ليمك مهنمو مهقانعأ برضيو نمحرلا

 ثعشألا نب نمحرلا دبع ةيار تحت هنع هللا يضر دايز نب ليمك ةكراشم لدتو

 مو ينامثع كاذو ىوملا يولع ناك اذهف ءامهيصخش نيب عساشلا فالتخالا مغر

 يف هناميإ دعب الإ ثعشألا نب نمحرلا دبع ةروثب هنع هللا يضر دايز نب ليمك قحتلي

 هدايسأو جاجحلا هجوب فوقولاو يدصتلا ةرورض ىري ناك ذا هرمأ ف ةريصبو ؛هلمع

 ."”بارخلا معو داسفلا داس نأ دعب هنم دبال رمأ ِهّنَأ دقتعي ناكف نييومألا

 سنع ىتلا يضر يعخنلا دايز نب ليمك داهشتسا

 مهديقع نع لزانتلل نيدعتسم مهنع هللا يضر هباحصأو دايز نب ليمك نكي مل

 .مهايح مهفلك هنأ مغر مالسلا هيلع يلع مامإلل مهئالوو
 اوكرتشا نيذلا ةقحالمب جاجحلا ادب ثعشألا نب نمحرلا دبع ةروث تهتنا املف

 ناك نم لك امي كرتشاو ةاغطلا متالوو يومُألا مكحلا ىلع ةمقنلا تلثم اهنأل اهيف

 اعد يح اهرازوأ برحلا تعضو نإ امف ,مكحلا كلذ نم صلختلا ةرورض ىري

 هيلع يلع مامإلا ةعيش ءاسؤر نم هنأل «'”هنع هللا يضر دايز نب ليمكب جاجحلا

 لاين زفتي يعلو ئومألا هكحلل اديدق لكشيو نيملسملا نيبتهفاكم هلو ةالشلا

 5 ةيوكلا ءازمأ : ةفيلخر ل اك «لسرلا خيرات :يريطلا 7319-4818 «ةقيلخ خيرات + طايخن نبا (1)

 )1١-1985(: ١١١. ءارهزلا راد - توريب ؛ةيومألا ةلودلا فيس جاجحلا :دمحم مولعلا رحب :رظني (5)
 ةلودلا فيس جاجحلا :مولعلا رحب ؛717/1 )١1395(: ةيملعلا ةزوحلا - مق ؛لحنلاو للملا يف ثوحب :يناحبسلا (؟)

 1 «دايز نب ليمك : ىمش املا 4١٠١١48 :ةيومألا



 . "هيلع ءاضقلا نم دبالف

 ؛عيابت ىرخألا اولت ةدحاولا لئابقلا تماق ةرامإلا رصق جاجحلا لخد امل ليقو

 خيش اولاق :لعف امو :لاق معن :اولاق ؟ليمك مكنم) :لاق ؛عخنلا ةليبق تءاج ىح

 ىلإ هنع هللا يضر دايز نب ليمك رطضاف «''”(هب ينوتأت ح مكل ةعيب ال لاق «ريبك

 نب مثيحلا نأ ىرخأ ةياور يفو ”””هثيهلا نب دوسألا :لاقف :"”راظنألا نع ءافتخالا

 ينع نسبحتل هللاو امأ لاقف !ربكلا هايإ كافك دق خيش نم ديرت ام) :لاق ' ”دوسألا

 الهم !ريمألا هللا حلصأ) :لاق هّنِإ ليقو "”(لعفأ :لاق فيسلاب كسأر زحأ وأ كناسل

 دق او نام كا ني ةواعي زر هواقع نباناد هضهدقلا زيهأ نإف فايز نب لربك يف

 اوفرع دق ءالوه لك كلملا دبع نينمؤملا ريمأو مكحلا نب ناورمو «ديزي نب ةيواعمو ديزي

 بضغف !ريمألا اهيأ هنع فعاف «هنع اوفعف هبهذمو هيأر اوفرع دقو «دايز نب ليمك ردق

 .7"(7ييبركتل وأ نسحتل دوسألا نباي هللاو امأ :لاق مث جاجحلا

 )١( ةيرملا ةلودلا فيس جاجحلا : مولعلا رحب 1

 )١( «حوتفلا باتك : مثعأ نبا 95/17.

 1١//771. :(1997) ديفملا راد - توريب ؛ثارتلا قيقحتل مالسلا مهيلع تيبلا لآ ةسسؤم :قيقحت داشرإلا :ديفملا ()

 ولبأ ءيجحذملا عخنلا نيافوغ نب مثج نب ورمع نب لاله نب نايفس نب ةيواعم نب نئبقأ.نب مثيملا نب دوسالا (4)

 ناك مالسلا هيلع ًايلع مامإلا كردأ ؛نيرمعملا نم ةفوكلا يف ةناكملاو فرشلا يوذ نم ءرعاش بيطخ نايرعلا

 لق عباس نابع نم ةباوزلا ف ةقث تاكو ىنيناورملل هففاظب ةفوتكلا ى افورس تاور نوي كلل ا اهنعلا الاوك

 ةنس دوسألا يفوت دوسألا نب نايرع هنباو ءورمع نب هللا دبع نع ىوري «ةحاصفو ةغالبو فرش هل

 ةفرعم :يلجعلا ؛548 ؛ةفيلخ تاقبط :طايخ نبا ؛5/5١1 «تاقبطلا :دعس نبا :رظني .(مالا8/ه١٠٠)

 *٠١. /4 ءمالعألا : يلكرزلا ؛505/0 ؛تاقثلا :نابح نبا ؛570/؟ ,تاقثلا

 راد - توريب ؛هديناسأو ةغالبلا جف رداصم :ينيسحلا ةرهزلا دبع «بيطخملا ؛44/17 «حوتفلا باتك : مثعأ نبا (0)

 . 177/9 :.(1988١-١ط) ءارهزلا

 .505/ 80٠ «ءقشمد خيرات :ركاسع نبا ؛87 «لمجلا ةعقوو ةنتفلا :يبضلا (1)

 ١/1١7؛برعلا ناسل :روظنم نبا :رظني .سفنلاب ذخأي يذلا مغلاو نزحلا بركلاو «دئادشلا بئاركلا ليق ينبركت (0)

 .55/1 ءحوتفلا باتك : مثعأ نبا (8)
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 ال نأ رعش املو «هنع هللا يضر دايز نب ليمك نع راسفتسالاب حلي جاجحلا ذخأو

 هتليبق ةقياضمب رمأف هيلع ضبقلا يف رخآ ابولسأ عبئاف تاراسفتسالا كلت نم ىودج
 نزحلاو ىذألاب رعشف ' ”هنع هللا يضر دايز نب ليمك كلذ غلبف هموق نع ءاطعلا عطقو

 هسفنب بهذي ال اذاملف ؛ةيغاطلا دي يف عقي نأ دبال ةياهنلا يف ملعي وهو «نيرخآلا ىلع

 اذإ فونلا نم ريخ توملا) :هنع هللا يضر دايز نب ليمك لاقف «"”هرمأ يف هلداجيو هيلإ

 موتا مريحلا نأ يل يشد ال يرفع ندم ربك عيدقانآ و [رتيوعوب سم تانلا نقلا
0000 

 نأ يح ةليوط ةردفل ًادراطم لظ هنع هللا يضر دايز نب ليمك نأ ةياور فو

 نهلعجو سبحلا يف نمي جزف هيتنباو هتجوز ىلع ضبقو هيلع ضبقلا عطتسي مل جاجحلا

 حور هب تراث كلذب هنع هللا يضر دايز نب ليمك ملع الو .هسفن ملسي ىح نئاهر

 ادنيدعب نبت كوالا اذهو هجوزو ةيعنا نمالع باق اجل هين لو ةريفلا

 مهئاسن سبح ىلإ نودمعي مهموصخ نودراطي امدنع اوناكف ةيمأ ينب ىلع
 .2”ههرئارحو

 راثيإلا يف سرد ةباثمب يه هذه هنع هللا يضر دايز نب ليمك فقاوم تناكو

 هيلع نينمؤملا ريمأل هتمزالم نم امْنِإو غارف نم تأي مل اذهو نيرخآلا لجأ نم سفنلاب
 همع نبا نم اهبستكا نودب وهو ةديمحلا قالخألاو ميقلا كتل عبنم وهو مالسلا

 ةمئألا ةفرعم يف ةمغلا فشك :(م1155/ه797ت) حتفلا يبأ نب يلع «يلبرألا ؛77”١/8 ءداشرإلا :ديفملا )١(

 ١986(: 181/١. -1؟ط) ءاوضألا راد < توريب

 1١١. «نييومألا فيس جاجحلا :مولعلا رحب ؛؟15 ؛قامعألاو قافآلا يف ةلحر :نايراصنأ (؟

 581/١. ؛ةمغلا فشك :يلبرألا ؛١/717 ,داشرإلا :ديفملا ؛87 «لمجلا ةعقوو ةنتفلا :يبضلا ()

 : سابع «لماكلا ؛ا4١ ,(1١٠50-١5ط) ةمئألا داوج راد - توريب «نيقداصلا عم :نسح دمحم ؛يريمشكلا (5)

 .07 1١-1 5١(: ط) مالعإلا نوؤش ةئيه - نيرحبلا ةكلمم «بارت يبأ ةباحص صصق يف تابثلا
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 هنم. هني انعم ةكلمالتو وه مالسبلا هيله صاف ةهنلاو هيلعاللا كيف لوسرلا

 .روصعلا رم ىلع ميقلا كلت لايجألا

 لاقف تاءارتفالاو مهتلا هيلع ليكي راص جاجحلا يدي نيب لثم اذإ يح جرخف

 هللا وف كباينأ يلع فرصت ال) :ليمك لاقف تاس كاياك نيالا ةيخا ننكر : هل

 دعيو هللا دعوملا نإف ضاق تنأ ام ضقاف ؛2'”رابغلا لساوك لثم آلإ يرمع نم يقب ام

 : جاجحلا لاقف «يلتاق كّنأ بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ ينربخأ دقو «باسحلا لتقلا

 لتق نميف تنك دق ىلب :لاق «كيلإ ءاضقلا ناك نإ كاذ ليمك لاقف ؛نذا كيلع ةجحلا

 «نينمؤملا ريمأ كفشكي مل مث هنم صتقت نأ تدرأ يذلا تنأ :هل لاق مث نافع نب نامثع

 ىلع يبلتقت !ينلتقت نم ىلع لاقف ؟هسفن نع كعفد ذإ صاصقلل هتدعقأ يح ضرت ملو

 يف حيحصو ةعامجلا يف دعقمأ عخنلا دبع اي) : جاجحلا لاقف "'”(قيفاع ىلع وأ هوفع

 «ديزي نب ةيواعم هنباو ءديزي كنع افع مث تلعف ام نافع نب نامثعب تلعف !ةنتفلا

 .2”(...مكحلا نب ناورمو

 لاق معن :لاق ؟كنيبو ينيب رجألاو :لاق هلتقا '”زرحملا نب مهدأ اي) :لاق مث

 يأ (رامحلا أمظ الإ) :هلوقب كلذ نع يربطلا ربع امنيب ؛هلئاوأ نع تلسك يتلا رابغلا اياقب اهّنأك رابغلا لساوك (1)
 :ديفملا ؛0/1 «لسرلا خيرات :يربطلا ؛١/١1 ءحاحصلا :يرهوجلا :رظني .ريسيلا الإ هرمع نم قبي مل
 7717/7/١. ءداشرإلا

 .5857/0 «ةباصإلا :ينالقسعلا رجح نبا ؛770/7 «لسرلا خيرات :يربطلا ؛ 85 ؛لمجلا ةعقوو ةنتفلا :يبضلا (؟)

 .44/1 ءحوتفلا باتك : مثعأ نبا (")

 ناك دنجلا ءارمأ نم رعاش يلهابلا ةعيبر نب دلاخ يبأ نب حاير نب نشخأ نب ديسألا نب زرحملا نب مهدأ (5)

 حتفلا ةراشبب كلملا دبع ىتأ يذلا وهو جاجحلا داوق نم ناكو ةيواعم عم نيفص دهش ماشلا لهأ سراف

 :رظني .(م/8١/ه١٠٠) تام ليقو ةيبجن نب بيسملاو ناميلس سأر لمحو درص نب ناميلس لتق امدنع

 ؛مالعألا ؛ءيلكرزلا ؛551/1 ؛17/5/5 ؛فارشألا باسنأ :يرذالبلا ؛555/5 «تاقبطلا :دعس نبا

 ١/.
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 .”ههجلا وبأ هلتق ليقو ل ُإ نم ناك امو كل رجألا لب : مهدأ

 نب نامثع عم هنع هللا يضر دايز نب ليمك فقوم نم ذختا جاجحلا نأ ينعي اذهو

 اهمطل ةمطل نم صاصقلا نافع نب نامثع نم بلط هنأل ؛هيلع مقن امّْنِإ ليقو

 هلأسي كلثم وأ) : جاجحلا هل لاقف هنع افع هسفن نم نافع نب نامثع هنكمأ املف هايإ

 هل لاقف ليمك هيلع ىلصو هنم لانف كلذ نوضغ يف ايلع جاجحلا ركذ دقو ؟صاصقلا

 مهدأ نبا هيلإ لسرأف «"”(تنأ بحت امت رثكأ ايلع ضغبي نم كيلإ نثعبال هللاو جاجحلا

 اربص هلتقو ربنملا بناج ىلإ هوعضو ىح ريرس يف اشوعنم هب اوتأ ِهّنِإ ليقو ؛هقنع برضف

 . هيدي نيب

 ةياور فو «" "ةنس ةئام شاع دقو «(م١١/1/ه857) ةنس ناك هداهشتسا نإ ليقو
 7 0 00 ع
 ع نيعبس نبا وه ليقو 00 نيعست نباوهو (ما/١٠ :/ه85) ةنس ىرخا

 لاقلت كلوبف ككل ةياؤولا نأ كاياؤورلا نيف ةلزغع دما رفقا :لذلخ فم ودك اننا نلعو

 .(ما/١١/ه485) ةنس ناك هداهشتسا ْنأ ىلع عمجت

 ةيحضتلل مهّسفنأ اودعأ مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ باحصأ ْنِإ لوقلا نكمي اذهب

 4155/7 «تاراغلا : يفقثلا :رظني .روهمج نب روصنم مع نبا فوع نب رماع نب نم يبلكلا ةنانك نب مهجلا وبأ (1)

 .15/1 ءحوتفلا باتك : مثعأ نبا ؛70/5 :«لسرلا خيرات :يربطلا

 .555/؟ «تاراغلا : يفقثلا (")

 ١7//171. «قشمد ةنيدم خيرات :ركاسع نبا ؛4415/7 ؛تاراغلا : يفقثلا (5)

 ؛لامكلا بيذق بيهذت ةصالخ :يجرزخلا ؛445/7 «تاراغلا :يفقثلا ؛؟77 «ةفيلخ خيرات :طايخ نبا (5)

 ا

 .5؟7/؟5 «لامكلا بيذق :يزملا ؛؟00//101«قشمد خيرات :ركاسع نبا (1)

 .؟ةالإهد «قشمد خيرات :ركاسع نبا (7
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 مامإلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ربخأ دقو «لجو ّرع هللا ةاضرم ءاغتبا ءادفلاو

 دعأف مصاخم كّنِإو كب ىلتبمو ىلتبم كّنِإ يلع ايد :ًالئاق كلذب مالسلا هيلع ًايلع

 . ”ةيوصخلا

 نم لك ىلع ءاضقلا اولواح مالسلا مهيلع تيبلا لآ ءادعأ ْنأ كلذ نم حضتي

 لئاسولا لك عابتاب مهتمامإب دقتعيو مالسلا مهيلع تيبلا لآ يلاويو يآرلا يف مهفلاخي

 هللا ىلص لوسرلا تيب لآ ىلع مهداقحأل ًاغيرفت ديرشتو ةدابإو نجس نم مهدض

 .ملسو هلآو هيلع

 مويلاو ' ”ةيوثلا ةقطنم يف نفد هنع هللا يضر دايز نب ليمك دهشتسا نأ دعبو

 نّيب دقو «" ”فرشألا فجنلا ةنيدم يف ةنانحلا يحل رواجملا (ليمك يح) فرعي ناكملا

 ايد :هلوقب كلذ لبق هربق عضوم هنع هللا يضر دايز نب ليمكل مالسلا هيلع يلع مامإلا

 رخآ يف هنأ ملعاو 82 نوكيس الك» لاق كنع ديعب يديس اي لاق «انه كربق نإ مك

 بيرقلاو ديعبلا اب رظنيو ةآرمو حابصم رصق لك يف قئادحو روصق كربقب طيحت نامزلا

 . ©9(انمئاق ةمالع يهو

 تاساردلا مسق :قيقحت «نآرقلا ريسفت يف ناهربلا :ينارحبلا ؛!//7 ءبلاط يبأ لآ بقانم :بوشا رهش نبا )١(

 .500/5 ؛«(ت.د) ةثعبلا ةسسؤم - مق «ةيمالسإلا

 فجبنلا نيب مويلا اهعقومو ةريحلا بناج ىلإ ةبيرخ ليقو «ةفوكلا يف ليقو «ةفوكلا نم بيرق عضوم ةيوثلا ()

 هلتق دارا نم امي سبحي ناك رذنملا نب نامعنلل نجس تناك كلذكو «نميلا كلم عب هانب ًانجس ناكو ةفوكلاو

 مجعم :يومحلا توقاي ؛"١/00 «.مجعتسا ام مجعم :يركبلا :رظني .ماقأ يأ يوث سبح نمل لاقي ناكف

 .81//؟ «نادلبلا

 - "ط) فورعملا راد - مق «قارعلا يف تيبلا لهأ تارازم لماك :دمحأ «يولعلا ؛ينيسحلا مساق «يلالجلا ”)

 4/٠١. «قارعلا يف ةيبرعلا لئابقلا ةلسلس :يناروكلا ؛07 ؛بوبملا لوكشكلا :يركاشلا ؛!, “011 ١١

 ؛175 :(ت.د) غالبلا ةسسؤم - توريب «يدهملا روهظ ّىح ةمالع نوسم>و ناتئم : يلع دمحم ؛يئابطابطلا (5)

 تاساردلل يمالسإلا زكرملا - توريب «نازيملا يف نايبلا ةبطخو ةمئألا نايب :ىضترم رفعج «يلماعلا :رظني
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 ةلاح لوح مالسلا هيلع يلع مامإلا نم بيغلاب رابخإ اهيفف ةياورلا تحص ول

 .دعب اميف ةعقبلا هذه اهيلإ لصتس يتلا يملعلا روطتلاو نارمعلا

 نينمؤملل ارازمو ةينيدلا دقارملا دحأ مويلا هنع هللا يضر دايز نب ليمك ربق دعي

 مهاحصأو مالسلا مهيلع تيبلا لهأل ءالولا نيددجم ناكم لاك نم هنوُمْؤَي نيذلا

 9801 اللا

 هناميإو هتديقع ليبس يف دهاج هنع هللا يضر دايز نب ليمك نأ مدقت امم رهظيو

 نايغطلاو ملظلا هجوب اوفقو نيذلا «نيلضانملا راربألا ةايح كلذب لثمو دهشتسا يح

 -أو

 .71/ ١5مل ط) ةيمالسإلا

 لئاسو يف اهرثأو ةينيدلا دقارملل ةيعامتجالا ةناكملل ةيقالخألا ريياعملا :يرك ءالع ؛ميهاربإ ليلخ «ينادهشملا )١(

 ةيرصنتسملا ةعماجلا ءداصتقالاو ةرادإلا ةيلك ةلجم يف روشنم ثحب «قارعلا يف ينيدلا حئاسلل يعامتجالا طبضلا
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 ايز نب ليمحل وى :ركحفلا رودلا 9 | ىضر ىعخنلا د
0 
 هل

 هنع هلل





 ةايحلا بناوج فلتخم يف لاعف رودب مالسلا هيلع يلع مامإلا ةباحص زّيَم

 لقت مل لاو ةيركفلا يحاونلاب مهتامامتها نع كيهان ةيرادإلاو ةيركسعلاو ةيسايسلا
 يتلا مالسلا هيلع مامإلل مهتمزالم نع ضخمت زيمتلا اذه ىرخألا بناوجلا نع ةيمهأ

 ةسردملا وه مالسلا هيلع يلعو ال فيكو «مهتايح بناوج فلتخم يف ريبكلا رثألا اهل ناك

 سوردلا كلت نم ةباحصلا لم اذكهو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا اهمئاعد ىسرأ يتلا

 نأ لبق ينولس» :مالسلا هيلع يلع مامإلا لوقي ؛''”ةقحاللا لايجألا ىلإ اهولقنو

 هدقف عم عفنلا تاوف نم ًاًرذحم "”مالسلا هيلع هريغ اهلاق دحأ نكي ملو «"”«ينودقفت

 ىلع لدي اذهو ,'”فراعملاو مولعلا عيمج هعم لمحي مالسلا هيلع هّنَأ يأ مالسلا هيلع

 ريغ ريتسجام ةلاسر «نيملسملل ةماعلا ةايحلا يف مهرودو يلع مامإلا ةباحص :لماك دماح دولخ ءيرسايلا )١(

 )5٠١9(: ١177. بادآلا ةيلك - راق يذ ةعماج «ةروشنم

 دمحأ :قيقحت «ىضترملا فيرشلا لئاسر :ىضترملا فيرشلا ؛10/ 7:ةغالبلا جم :مالسلا هيلع يلع مامإلا (1)

 91/١". :(1985) ميركلا نآرقلا راد - مق ؛«يئاجرلا يدهم ؛ينيسحلا

 نيز «ربج نبا ؛الا" :.(1919/9-١ط) مايخلا ةعبطم - مق «فئاوطلا بهاذم ةفرعم ف فئارطلا :سوواط نبا (؟)

 دمحأ :قيقحت ءناميإلا جن :(يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا/يرجمهلا عباسلا نرقلا ت) فسوي نب يلع نيدلا

 يمقلا رهاط دمحم ؛يزاريشلا ؛57١ :(1١-١114:0ط) مالسلا هيلع يداه مامإ عمتجم - دهشم «ينيسحلا

 ؛٠115 :(199ا-١ط)ريمألا ةعبطم - مق ؛يئاجرلا دمحم :قيقحت «نيعبرألا باتك :(م1187/ه98١١ت)

 ةعبطم - مق «يئاجرلا يدهم :قيقحت «نيعبرألا باتك :(م9١17/ه١7١١ت) هللادبع نب ناميلس ؛يزوحاملا

 .406 :(1١-١995ط) ريمأ

 7941/١-53917. ءىضترملا فيرشلا لئاسر : يضترملا فيرشلا (4)
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 لويسولا دعب نفاعلا لدبكأ هنراذإ ةفدسب نووي رهالا و كرلرألا مولع تاق فق: ةملغ نأ

 قدغأ ذإ '”ةعاجشلاو ةمكحلاو عرولا نم «ةمج لئاضفل زئاح وهف هلآو هيلع هللا ىلص

 مولع نم هيلع ضافأو ء«بضني ال يذلا هنيعم نم هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع

 عيمجل ًاعجرم ناكف هلآو هيلع هللا ىلص هملع ةنيدم باب هلعج ام «ةوبنلا رارسأو
 نب رمع لاق ىح مهنرومأ يف هيلإ نوعجريو «هنوريشتسي اوناك ذإ «ءافلخلاو ةباحصلا

 .20(نشحلا وبأ ال نسيل ةلضعم نم هللاب ذوعأ) : باطخلا

 عيمجلا ةجاحو مالسلا هيلع يلع مامإلا ملع ةعس ىدم ثيدحلا اذه نم حضتيو

 تافارتعا نع كيهان «مالسلا هيلع هملعب باطخلا نب رمع نم فارتعا انهو ؛هيلإ
 :هج لا امك هلاسبل مذاسلا هيلع ءانإلال بينكي ناك يذلا نايقس ىأ نب ةيواعم قم: قرخأ

 نم هب لزن امع انلأسي انودع لعج يذلا هلل دمحلا» :مالسلا هيلع يلع مامإلا لاق ح

 هقفلا بهذ) :لاق مالسلا هيلع يلع مامإلا داهشتساب ةيواعم غلبأ الو ا رمأ

 ماشلا لهأ كنم اذه عمسي ال :2”ةبتع هوخأ هل لاقف «بلاط يبأ نبا تومب ملعلاو
٠ 

 )١( ةيملاعلا مالسلا هيلع نيطبسلا ةسسؤم - مق «ثيراوملا يف يئوخلا ديسلا تارضاحم : يلع دمحم «يناسارخلا )ط١-

 لو لع

 راد - توريب «يروبجلا هللا دبع :قيقحت ؛ثيدحلا بيرغ :يرونيدلا ةبيتق نبا ؛774/؟ «تاقبطلا :دعس نبا )1١(

 ؛ىبقعلا رئاخذ :(م1155/ه795ت) هللادبع نب دمحأ ؛يربطلا ؛147/1 /(1988١-١ط) ةيملعلا بتكلا

 .875 )١9:397(: يسدقلا ةبتكم - ةرهاقلا

 «يدنحلا يقتملا ؛!55 «(ت.د) نواعتلا راد - ةمركملا ةكم «نيققحملا نم ةبخن : قيقحت «ءافلخلا خيرات : يطويسلا (")

 :قيقحت «لاعفألاو لاوقألا ننس يف لامعلا زنك :(م1617/ه9176ت) نيدلا ماسح نب يقتملا يلع نيدلا ءالع

 )١-1989(: 45/١١. ةلاسرلا ةسسؤم - توريب «يئايح يركب

 ناكوءديلولا وبأ كي ؛هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع دلو ؛ةيمأ نب برح نب نايفس يبأ نب ةبتع (5)
 يف كرتشا نمت ناكو رادلا موي نافع نب نامثع عم دهش ءاقاقدصو فئاطلا باطخلا نب رمع هالو ًابيطخ ًاحيصف

 تام نيح رصم ةيواعم هالو مث ةيواعم دهع ىف فئاطلاو ةرصبلا يلوو «هنيع تئقفو ةشئاع عم لمجلا ةكرعم

 نبا :رظني .(م114/ه485) ةنس ليقو (م177/ه157) ةنس اهب يفوت ىح ةنس اهيلع ماقأف ؛ءصاعلا نب ورمع
_ 



 .©"”(كنع يتعد :هل لاقف

 اومزال نيذلا ةباحصلا كئلوأ نم دحاو وه هنع هللا يضر دايز نب ليمك دعيو

 يركفلا هرثأ تدسج يتلا تالاجملا مهأ لعلو ؛همولع نم اولهفو مالسلا هيلع مامإلا

 : يه
98 

 ناكف «مالسإلا يف ةيعيرشتلا ماكحألا رداصم لوأ وه ميركلا نآرقلا ربتعي

 ذإ نيملسملل ىلعالا عجرملا هْنأل ءاهليصفتو اهحرش ىلوتي هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 ناك نمت مهضعب ربتعاو «ةميركلا تايآلا لوزن دنع اعيمج نيدجاوتم ةباحصلا نكي مل

 نادلبلا ىلإ لسري ناك مهضعب نأ ىح «نيرخآلل اعجرم ةيملعو ةيركف ةءافكب ىظحب

 ؛هباعيتساو همهف نسحل نميلا ىلإ لسرأ ذإ «لبج نب ذاعم لثم ددجلا نيملسملا ميلعتل

 ."”نآرقلا ةءارق ىف هتءافكو

 ماكحألا نع مهلاؤسل ةباحصلا ىلإ نوعجري نوملسملا ناك ةوبنلا رصع دعبو

 "را نآرقلا حيرصتب هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا سفن هّنأو مالسلا هيلع يلع

 اًساَْيَأ ٌعْدَن اوَلاَعَت لم مّلعْلا نم كملاَج ام دْعَب نم هيف فَجآَح ْنَمَف# : لجو رع هلوقل

 ىلَع هللا َةَمْعَل لَعْجَتَف لهتبن مث دك ّسفنأو ائسفنأَو ركاَسِنَو اًماَسْنَوركااَنبَأَو

 هج

 1١. 77/7 «باعيتسالا :ربلا دبع نبا ؛؟ 6" 71/1١١

 )١( «تايفولاب يفاولا :يدفصلا ١؟١18/5.

 )١( ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم - دهشم ؛فلسلا ةمئثأ نيب فلتخملا نم فلتؤملا : يسربطلا )١-١19835(: ١/5- 0.

 )"( ءفلسلا ةمئأ نيب فلتخملا نم فلتؤملا : يسربطلا ١/0.



 لنفي

 هللا ىلص لوسرلا دعب ىلعألا عجرملا هرابتعاب نآرقلا ىلإ نوعجري ذإ ' ”4نيبذاكلا

 ميركلا نآرقلا نيودت رامضم يف ةيقبسألا ىلع زاح يذلا لوألا لجرلا وهو «هلآو هيلع

 ."”همولع نايبو هريسفتو

 مهف مهل ناك نيذلاو هنم نيبرقملاو تاقثلا مالسلا هيلع يلع مامإلا باحصأ نمو

 هيلع نيئمؤملا ريمأ هذاتسأب رثأت يذلا هتع هللا يضر دايز نب ليمك لاجمل اذه يف كاردإو

 امتو «ريثكلا هنع ىورو ثيدحلاو هقفلاو ةغالبلا هنع ذخأو ريثكلا هنم ملعتو مالسلا

 نايفس يبأ نب ةيواعم نيبو هنع هللا يضر دايز نب ليمك نيب راد يذلا راوحلا كلذ دكؤي

 نيام ةقركلا لاو ىف امديغ كللذو: يقر اب لذ دوسدلاو كابالا "نوعي نملكو

 ةيواعم ىلإ نافع نب نامثع نم رمأب مهنع هللا يضر هباحصأو دايز نب ليمك صاعلا

 "1 ءاشلا ف ةايفس أ قي

 ميركلا نآرقلا ريسفتو ظفح يف هتفرعمو هعالطا ةعس نع ةرواحملا كلت تفشك ذإ

 .(0لاجلا اذه ىف هنع ةيمهأ نولقي ال نيذلا ةباحصلا نم ريثكلا ةمثو

 )١( :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس 5١".

 :ناهذألا ىلإ نآرقلا بيرقت :ينيسحلا دمحم :يزاريشلا ؛١/0 :؛فلسلا ةمئأ نيب فلتخملا نم فلتؤملا : يسربطلا (؟)

 5/١"5. :(1١٠7-١ط) ةعابطلاو قيقحتل مولعلا راد - توريب

 .01 -057.ةلاسرلا نم يناثلا لصفلا ؛7857/7 ؛حوتفلا باتك : مثعأ نبا :رظني ()

 -57177//ه1-5١07) يمالسإلا رصعلا يف ةرصبلا يف ميلعتلا :نادمح اضرلا دبع دنهم ؛يوازنكلا :رظني (5)

 ةايحلا يف مهرودو ةباحصلا :دولخ :«يرسايلا 4175-1794 )750١0(: 23١١ بايسلا راد < ندنل .(م

 .7١؟ ةماعلا



 :تايرقلا وبلا فيدل: ايناث

 ىلص لوسرلا نأ كشالو ميركلا نآرقلا دعب يفاثلا يعيرشتلا ردصملا وه ثيدحلا

 "4 ىَوَهلا ِنَع قطني امو :لجو ّرع هلوقل ىوهلا نع قطني ال هلآو هيلع هلل
 نفس تكل هداف تعب نارقلا نأ ل فننع لونا يدنا نيرا ةجج نيزدم

 نم رداص رمأل كلذو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيدح نيودت نود تلاح ثداوحلا

 ايدج نيتك ننمز: :لافاذإ ""ةنيودتو كيدعللا ةياور ندع نيك باظللا قيود

 نم هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ هوبسن امب يهنلا اذه مهضعب ررب امبرو «" ”(هقرحيلف

 دقو '”(هحميلف نآرقلا ريغ نع بتك نمو «نآرقلا ىوس ائيش ينع اوبتكت ال) :لوق

 نب رمع دهع ىلإ رمألا اذه رمتساو ؛ةيسايس ضارغأك كلذ ءارو ىرخأ بابسأ نوكت
 .” :ةيآلا «مجنلا ةروس )١(

 :قيقحت «عئارشلل عماجلا :(م1590/ه783ت) ديعس نب ىبحي ؛يلحلا ؛”١/7 ؛نيحورجملا :نابح نبا :رظني (؟)

 ؛يئابطابطلا ؛/١ «ظافحلا ةركذت :يبهذلا ؛0 )١985(.: ةيملعلا ءادهشلا ديس ةسسؤم - مق «نيققحم ا نم ةبخن

 ١1١/١. :(1991) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق ؛يمالسإلا رشنلا ةسسؤم :قيقحت «لئاسملا ضاير :يلع

 «يئاسنلا ؛ ١7/7 «(ت.د) رداص راد < توريب «لبنح نبا دنسم :(م800/ه751ت) دمحم نب دمحأ ؛لبنح نبا (5)

 يورسك «ناميلس رافغلا دبع :قيقحت «ىربكلا ننسلا :(م1165/ه107ت) بيعش نب دمحأ نمر لادبع وبأ

 ١١/0. ,(١991١-١1ط) ةيملعلا بتكلا راد < توريب ءنسح



 ليفت

 فينا نيودتب رم ردصأ يذلا لا دبع

 امب كلذو ءفيرحتلاو لاوزلا نم ةيوبنلا ةنسلا ظفح ىف زيبك ٌرثأ نيعباتلل ناكو

 .ةنامأب مهيلت لا لايجألا ىلإ هولقن

 هنأل :ثيداحألا رشن يف نيمهاسملا نم ًادحاو هنع هللا يضر دايز نب ليمك دعيو

 نس فقيرشلا يوسلا فيدجلل ابوارؤكي 1 نووي« "”تيدللا قف تاقنلا ةسكألا خش

 تيذاحألا نمةل نسيت'اق نيملسملل نيوز:هنكل.:ةرشابم لاو هيلغ هللا ىلض لوشرلا

 لوسرلا نم نيبرقملا ةباحصلاو مالسلا هيلع يلع مامإلا نم اهعمس يلا ةفيرشلا ةيوبنلا

 نس

 ةنس دلو ءيصق نب فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نب صاعلا يبأ نب مكحلا نب ناورم نب زيزعلا دبع نب رمع )١(

 ههجو يف ةباد نم ةبرضل ةيمأ نب جشأب فرعي ء«صفح وبأ بكي «(م187/ه77) ةنس ليقو :(م٠18/ه١7)

 نب ناميلس هيف يفوت يذلا مويلا ف ناعمس ريدب (مال1/109-14//ه99١١1-1) ةنس زيزعلا دبع نب رمع فلختساو

 نم ناعمس ريدب ةنس نيعبرأو ىدحإ وأ ةنس نيثالثو عست نب وهو (مال19١ /ه١١٠) ةنس فوتو ؛كلملا دبع

 :هلوقب هفصو يف ةيرعشلا تايبألا نم ةلمج يضرلا ديسلا لوقي هيفو ء«صمح ضرأ

 كنك ةئأ يني نيعلا تكب ول زيزعلا دبع نب اي

 كتيزجل ءازجلا نكمأ ولف متشلاو بسلا نع انتهزن تنأ
 ؛ "0/7 «باعيتسالا :ربلا دبع نبا ؛"١//7 «؛تاقثلا :نابح نبا ؛7١5/ ,"1/0 «تاقبطلا :دعس نبا :رظني

 ١55/0. «ءالبنلا مالعأ ريس :يبهذلا

 19/١. :(1-١1985ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق «نيققحملا نم ةعامج :قيقحت «فالخلا : يسوطلا (؟)

 .7157 «ثيدحلا مولع ةفرعم : يروباسينلا مكاحلا ()

 راد - توريب ؛يسلايطلا دواد يِبأ دنسم :(م815/ه5١٠7ت) دوراجلا نب ناميلس «يسلايطلا دواد نبا :رظني (:)

 ؛070/7 «لينح نب دنسم :لبنح نب دمحأ ؛١/510 «هيوهار نب دنسم :هيوهار نبا ؛7؟ «(ت.د) ةفرعملا

 :قيقحت ءءاعدلا :(م١417/ه١٠77ت) دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ ؛يناربطلا ؛ ٠٠١/١ «ريبكلا خيراتلا : يراخبلا

 نب دمحم هللا دبع وبأ ؛يبطرقلا ؛5717 :(1١-١147ط) ةيملعلا بتكلا راد - توريب ءاطع رداقلا دبع ىفطصم

 راد - توريب «ينودربلا ميلعلا دبع دمحأ :قيقحت «نآرقلا ماكحأل عماجلا :(م1؟177/ه١5711ت) يراصنألا دمحأ

 راد - توريب ءيشعرملا نمحرلا دبع فسوي :قيقحت «ريثك نبا ريسفت :ريثك نبا ؛01//١ )١946(: ثارتلا ءايحإ

 .51/7١؟ :(995١؟) ةعابطل ةفرعملا



 ايالبلاو ايانملاملع :ًاثلاث

 ضعتب ىلإ اهميلعت ىلع مالسلا هيلع يلع مامإلا صرح يتلا ىرخألا مولعلا نم

 ليمك ملعلا اذه رس ىلع نينمتؤملا ةوفصلا نيب نم ناكو “ ”'ايالبلاو ايانملا ملع هباحصأ
 هرارسأو همولع عدوي ناك ام مالسلا هيلع ًايلع مامإلا ْنأل كلذ هنع هللا يضر دايز نبا

 نيقيو خسار ناهيإب نوعتمتي اوناك نيذلا مهو «مهيولق هللا نحتما نيذلا ةلقلا دنع الإ

 نم هيقاليس امب هباحصأ ثدحي ًامئاد مالسلا هيلع يلع مامإلا ناك دقل :"”قداص

 ليمك مهنمو هتيب لهأو هباحصأ ىلع يرجي ام كلذكو «مهريصم نوكيس امو .ءادعألا

 رابخألا نمو كلذب سانلا نوربخيو هنم نوعمسي اوناكف هنع هللا يضر دايز نبا

 هنع هللا يضر دايز نب ليمك مالسلا هيلع يلع مامإلا امي ربخأ ىلا ةيلبقتسملا ثداوحلاو

 مالسلا هيلع هربخأ ام اهنمو ميركلا نآرقلا ولتي يذلا يجراخلا لجرلا ريصمب هتفرعم يه

 ؛ييلكلا :رظني .ةمايقلا موي ىلإ نوكي امو ناك ام ملعو ؛مهبئاصمو سانلا لاجآ ملع يأ ايالبلاو ايانملا ملع )١(

 ؛يرافغلا ربكأ يلع :قيقحت ؛يفاكلا :(م٠15/ها79ت) يزارلا قاحسإ نب بوقعي نب دمحم ءرفعج وبأ

 يلع :قيقحت «ةمعنلا مامتو نيدلا لامك :قودصلا ؛191/١ :(1987١-هط) ةيمالسإلا بتكلا راد - نارهط

 نيدلا ءايض :قيقحت «يفاولا :يناشاكلا ضيفلا ؛"07 :(1985) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق «يرافغلا ربكأ

 .015/9 457١/7 :(1980-١ط) مالسلا هيلع يلع نينمؤملا ريمأ ةبتكم - ناهفصأ ؛ينيسحلا

 يف ةاجنلا طارص :يئونلا ؛؟1١1//١ «ميقتسملا طارصلا :يلماعلا سنوي نبا ؛7 ءصاصتخالا :ديفملا :رظني (1)

 ؛1/9/57 «نيعباتلاو ةباحصلا :يركاشلا ؛ 571/7 ,(1991-١ط) نيمأ يفاقثلا زكرملا - مق «تاءاتفتسالا ةبوجأ

 .519 514 «رامتلا مثيم :رفظملا



١75 

 ."”هنع هللا يضر هربق ناكم هل نّيعو ءهلتقي جاجحلا نأب

 تالهؤملا نم كلتمي ناك هنع هللا يضر دايز نب ليمك ْنأ قبس امم انل رهظيو

 هيلع هلوقل ةيبيغلا رومألاب هرابخإ عيطتسي فيك ًالإو ملعلا اذه لثم لمحو ةفرعل
 و ءيشلا عضوب وومام' انوا : مالسلا

 ايالبلاو ايانملا ملع هدنع نم نولأست الأ» :لوقي مالسلا هيلع ناكو

 0 افألاو

 مالسلا هيلع ىلع مامإلا مولع نم ريثكلا انيلإ لصو دق هنأ مدقت امم ودبي

 نأَو «هنع هللا يضر دايز نب ليمك لاثمأ نيعباتلاو ةباحصلا هب كوكو قيرط نع

 نم تالهؤملاو تايلباقلا كلتمي ْنَّم الإ اهلمتحي نأ نكمي ال مولعلا هذه لثم

 :مالسلا هيلع هرارسأو همولعل اعدوتسم اوناك نيذلا ءايفصألا نينمؤملا

 ةعبطم - مق «كرابم ميحرلا دبع :قيقحت ,ةمامالا ةفرعم 52 ةماركلا جاهنم : يلحلا رهطملا نبا :رظني 0(

 ّىح ةمالع نوسمخحو ناتئم :يئابطابطلا ؛5؟51/7 :؛بولقلا داشرإ :يمليدلا ؛594١ )١159(: يداحلا

 . «يدهملا روهظ

 - مق «يزيربتلا يوسوملا نسحم :قيقحت «زيزعلا هللا باتك ليوأت يف مظخلا رحبلاو مظعألا طيحلا ريسفت :يلمآلا (؟)

 .159/7 :(7١٠5/-١ط) ىكنهرف ةسسؤم

 -نارهط هجوك نسح ازريم :قيقحت «تاجردلا رئاصب :(م7١1/ه٠14ت) نسحلا نب دمحم «رافصلا :رظني (5)

 رشع سماخلا نرقلا/يرجمهلا عساتلا نرقلا ت) ناميلس نب نيسح «يلحلا ؛؟587 :(1985) يدمحألا ةعبطم

 .6١1ا/ )5٠١7(: ةيرديحلا ةعبطملا تاروشنم - فرشألا فجنلا ءفرشأ ىلع :قيقحت ءرضتحملا :(يداليملا



 بملع ةاور

 ناكو ' ”نيعباتلا عابتأو نيعباتلا نم ددع هنع هللا يضر دايز نب ليمك نع ىور ١ ع 57

 0 ضشمعألا نافيلسو © هناذيع نب ناميلسو للا قاحسإ وبأ هنع ىور نمت رهشأ

 ءراصمألا ءاملع ريهاشم :نابح نبا :رظني .ثيدحلا ةياور مهنع اوذخأو نيعباتلا اوقل نيذلا نيعباتلا عابتأ )١(

 5١0. :(199:-١ط) ءافولا راد - ةروصنملا «ميهاربإ يلع قوزرم : قيقحت

 «سابع نباو مالسلا هيلع ايلع مامإلا ىأر يفوكلا ينادمه لا يعيبسلا هللا دبع نب ورمع يعيبسلا قاحسإ وبأ (1)

 :ةياورلا ريثك روهشم ةقث يعبات وهو «يروثلاو ةبعشو شمعألا هنع ىور «مقرأ نب ديزو بزاع نب ءآرب عمسو

 نب نسحلا دمحم يبأ باحصأ نمو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ باحصأ نم ناك «نامثع ةموكح نم نيتنسل دلو

 ةفرعم رايتخا :يسوطلا :رظني .(م/47/ه179) ةنس ليقو (مال5 5/ه171١) ةنس تام «مالسلا امهيلع يلع

 مهيلع تيبلا لهأ لئاضف :ةايح دمحم «يراصنألا ؛١1؟/57 «ءقشمد خيرات :ركاسع نبا ؛957١ ١/ ؛لاجرلا

 .852:(ت.د) (ط.د) ظفاحلا نب تايح دمحم هللا دسأ بأ :قيقحت «ةتسلا حاحصلا نم مالسلا

 ةيواعم نب ناورم هنع ىورو «نييزاجحلا نع يوري رمع وبأ هتينك «يدنكلا ناميلس يبأ نب هللا ديبع نب ناميلس (')
 بيذهق :يزملا ؛590/5 :تاقثلا :نابح نبا ؛77/5١ «ليدعتلاو حرجلا :يزارلا متاح يبأ نبا :رظني .يرازفلا

 .؟18/5١5؟5 ؛لامكلا

 دلو ليقف هتافوو هتدالو ةنس ديدحت يف تاياورلا تفلتخا دقو يفوكلا يدسألا نارهم نب ناميلس دمحم وبأ شمعألا (5)

 هل ؛ةقثلاو لضفلاب فورعم (م0٠18/ه71) ةنس مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا لتق موي دلو ليقو (م71/ /ه5/) ةنس

 رداون يف شعنألا رهزلا) هام هرداون يف ًاباتك يماشلا نولوط نبا فنص دقو ضئارفلاو ثيدحلاو مبركلا نآرقلاب ةفرعم
 «تاقبطلا :دعس نبا :رظني .(ما/55/ه1 57 ةنس تامو يروثلا نايفس نعو يبأ نب هللا دبع نع ىور ؛«(شمعألا

 .10/94 :؛ثيدحلا لاجر مجعم :يئوخلا ؛؟777/77 «ءالبنلا مالعأ ريس :يبهذلا 7١
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 . مهريعو 4 يرازملا

 مالاسلا ىيلع ىلع مامإلا نع ىنع ىتلا يضر دايز نب ليمك هاور ام

 تمهسا ام ةيملعلاو ةيركفلا تالهؤملا نم كلتمي مالسلا هيلع ىلع مامإلا ناك

 انو ةطانينوب كالدؤ هايل تالاغ لك قن ةيدلطتللا نيب نعولا نقف ف رخابوأ لكشي
 هنع هللا يضر دايز نب ليمك ءالؤه نيب نم ناكو ؛هنع يركف ثارت نم هباحصأ هلقن

 ديكو مالنا هيلع مامذلا هز الانا دعي تايورلا نم زك نيمليملا لالا كرت فلا

 يركفلا ثارتلا اذه لقني نأ هنيد هيلع ضرف دقو «فراعملاو مولعلا نم ريثكلا هنع

 يلع مامإلا نع رابخألاو ثيداحألا نم ةلمج هلقن ام ناكف «لايجألل نيعم ريخ نوكيل

 .©” مالسلا هيلع

 خويشلا دادع يف اهكردي لو ةشئاع نع لسري وهو يبعشلا نع ىور ةفوكلا لهأ نم ةقث يبلكلا حيرذ نب سابع )١(

 : يزارلا متاح يبأ نبا ؛ 19/7 :تاقثلا ةفرعم : يلجعلا :رظني .امهريغو ةدئاز يبأ نب ايركزو كيرش هنع ىورو

 5١5/5. «ليدعتلاو حرجلا

 نع ىور هقث ؛ةفوكلا لهأ يف هدادع كلام نب دعس نب نابهص ىلإ هبسن عجري ينابهصلا ديزي نب هللا دبع (1)
 اومست) هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع ةريره يبأ نع ثدحتي ةعرز ابأ تعمس :لاق هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 4559/7 ؛باسنألا :يناعمسلا :رظني .يروثلا هنع ىورو رمحألا نب ديزي نع ىورو (قينكب اونكت الو «يمساب

 .5117/17 «لامكلا بيذق :يزملا ؛55؟/١؟ «باسنألا ايدك مالا :ريثألا نبا

 ؛هموق فارشأ نم ناك ةعيبر نب ورمع نب لئدلا نب نم يرازفلا يدزألا هللا دبع نب بدنج نب نمحرلا دبع (7)

 ؛تاقثلا :نابح نبا :رظني .مالسلا هيلع يلع مامإلا نع هيبأ نع ىور هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلع دفو
 .؟ 59/5 «ةباصإلا :ينالقسعلا رجح نبا ؛١/551 ءداشرإلا :ديفملا 17

 بيذهت :يزملا ؛177/7١ :لامكلا لامكإ :الوكام نبا ؛1717/5 :؛ليدعتلاو حرجلا : يزارلا متاح يبأ نبا :رظني (5)

 .1١7//؟5 «لامكلا

 :ديفملا ؛؟١/501 ءرابخألا حرش :نامعنلا يضاقلا ؛0/5 «ةغالبلا جف :مالسلا هيلع يلع مامإلا :رظني (0)

 ؛(7١-1995ط) رشنلاو ةعابطلل ديفملا راد - توريب ءرفعج لآ ءالع :قيقحت «ةبيغلا لئاسر ؛؟/87 «يلامألا

 مساقلا وبأ دمحم رفعج وبأ نيدلا دامع ؛يربطلا ؛ ١95 :«لوقعلا فحت :ينارحلا ةبعش نبا؛ 5
 ه#ة



 لدخا

 ءاعدلا

 ناسنإلا ثيدح ليقو ىلاعت هللا نم رضلا عفدو هللا نم ربخلا بلج بلطل ءاعدلا

 ناسنإلا ةلاح دسجي يذلا لماكلا ريبعتلا ةلاح لثميو «هبر نم دبعلا بلط وهو «هبر ىلإ

 «مسالا هيلإ مضي نأ ريغ نم ءادنلا نأ الإ ءادنلاك ءاعدلا ليقو "”عوشخلاو عضاوتلا يف

 دينو نك ليم قو :نؤلف يو مسالا هنم ناك ذر ذلإ ناي داكر ول ءاهنل اجو

 آل ام قعْني يذلا لْئَمك اوُرفك َىيِنَلا َلْمَمَو# : لجو ّرع لاق رخآلا عضوم امهنم

 وحن ةيمستلا لامعتسا لمعتسيو ''* 4*وُلقْعَي الْرُهَف يْسْعُمُكْبمْصءاَدنَو ءاَعْدألإ ٌعّمْسَي

 ءاَعُدَك ركحتيَب لوُئبرلا ءاَعُم اوُلَعَجَت اَل# : لجو ّرع لاق «هتيمس يأ ًاديز نبا توعد

 هه لاف هيتولا اذإو فانيسا اذ هقوضوو ١ "هيظن: يلع او" قير كحك

 . "746 يه ام امل يبي كبَر انَل عدا اوُناَفأ : لجو
 : لجو ّرع هلوق اهنم ءاعدلا ىلع ثحت يلا تايآلاب مبركلا نآرقلا ًالتما دقو

 َنيِذّلا نم كَل بجتْسأ ينوُهذا# : لجو رع هلوقو 4”"2ءاعدلا ٌعيِمَسَل يرو
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 يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق «يناهفصألا يمويفلا داوج :قيقحت ؛ىفطصملا ةراشب :(م١1١1/ه075ت)

 دمحم نيدلا ردص «يزاريشلا ؛؟8 ءراونألا عبنمو رارسألا عماج :يلمآلا ؛048 :(1-١19945ط)

 .119 )١-5٠٠١(: يبرعلا خيراتلا ةسسؤم - توريب ءرعاشملا :(م٠114/ه١6١٠ت)

 تاروشنم - مق «ةيداجسلا ةفيحصلا :(ما/7١؟/ه9854ت) يلع نب نيسحلا نب يلع «نيدباعلا نيز داجسلا )١(

 «فيرش رقاب يدهم :قيقحت «نينمؤملا ريمأ مامإلا ةيعدأ حرش :فيرش رقاب ءيشرقلا ؛غ ؛(3٠7) رابرهش
 75١. ,((١١١5-5ط) (ط.د) فرشألا فجنلا

 ) )1١:ةيآلا «ةرقبلا ةروس ١/١9.

 .517 :ةيآلا ءرونلا ةروس (59

 .159 «نآرقلا بيرغ يف تادرفملا :يناهفصألا بغارلا (5)

 .5/8 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (0)

 .59 :ةيآلا «ميهاربإ ةروس (1)



 نك

 9000 ند ا 1 الا رك 8 شح تب وب 2-7

 هتيب لآو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيداحأ يتأت ميركلا نآرقلا تايآ دعبو

 .هاجتالا اذه ىف بصت ذإ مالسلا مهيلع راهطألا

 مهيلع تيبلا لهأو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةايح يف ءاعدلا لتحا دقل

 نم هسفن يقيل ناسنإلا هب حلستي يذلا حالسلا ةباثمب هلآو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 ,نمؤملا حالس ءاعدلا» :هلآو هيلع هللا ىلص هلوقل "هب فصعت ىلا فارحنالا لاوهأ

 اريثك صرح هلآو هيلع هللا يلد لوسرلاو راو تاومسلا رونو «نيدلا دامعو

 :هلآو هيلع هللا ىلص هلوقل لجو رع هللا نيبو مهنيب طابترالا لوصأ سانلا ميلعت ىلع

 :لاق ةئلب اولاق ؟(مكقازرأ رديو مكئادعأ نم مكيجني حالس ىلع مكلدأ الأر

 هيلع هللا ىلص هلوقو ؛'””«ءاعدلا نمؤملا حالس نإف «راهنلاو ليللاب مكبر نوعدت»

 نإف هوعداو هيلإ اوعرضتو مكتاملم يف هيلإ اوأجلاو مكجئاوح يف هللا ىلإ اوعزفا» : هلآو

 وأ ايندلا يف هل لجعي نأ اًمإف هل باجتسا الإ هللا وعدي نمؤم نم امو ةدابعلا خم ءاعدلا

 لاقو ,' "(مثأمب عدي ملام اعد ام ردقب هبونذ نم هنع رفكي نأ اّمإو ةرخآلا يف هل لجؤي

 5١. :ةيآلا ءرفاغ ةروس )١(

 ةيلك - لباب ةعماج «ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر «مالسلا هيلع ىلع مامإلا ءاعد :ليعامسإ دمحم هللا دبع (؟)

 )5١٠١60(« 60١. ةيبرتلا

 ؛(5-191/5ط) يضرلا فيرشلا تاروشنم - مق :قالخألا مراكم :يسربطلا ؛558/؟ ؛يفاكلا :ينيلكلا (؟)

16 

 .77 :(5-1958ط) اضرلا تاروشنم - مق «لامعألا باوث :قودصلا ؛ 558/١ «يفاكلا :ينيلكلا (5)

 ةمهملا لوصفلا : يلماعلا رح لا 75 «(ت.د) يبادجو ةبتكم - مق «يعاسلا حاجنو يعادلا ةدع : يلحلا :رظني (6)

 مالنبلا' هيلع انتعر ماقإ ينال فزاع ةءيسوم - مق: ىتاقلا نيسللا دهن ب دمع + يتق ءةيفألا لوضأ ف

 لال لو وال حكاط)
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 ."”(ءاعدلا نع زجع نم سانلا زجعأ» :مالسلا هيلع يلع مامإلا

 هتيب لآو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع ةيورملا ةيعدألا نم ريثكلا كانهو

 :اهنم مالسلا مهيلع راهطألا

 منع ىّثلا يضر دايز نب ليمك ءاعد

 دقو «سفنلا سجاوه هب هجاوي ًاحالس ءاّعدلا نم مالسلا هيلع يلع مامإلا ذختا

 َدم دبع زربأ ام» :مالسلا هيلع لوقي ناكو ؛"”(ءاعّد لجر) هنأ مالسلا هيلع هنع رهتشا

 نم اهيف لعجي يح ًارفص اهدري نأ همسا ّرع هللا ايحتسا الإ رابجلا زيزعلا هللا ىلإ هدي
 لّهس امم أطسبم اج هتيعدأ يف مالسلا هيلع جهتنا دقل ؛””«ءاشي ام هتحر لضف

 هتيعدأ ةرثكل نيروهشملا ةاعدلا نم مالسلا هيلع وهف «هب ءادتقالاو هكولس عيمجلل

 مامتها تلان ام ؛«ةناصرلاو ةغالبلاب ةفيرشلا هتيعدأ تزاتما دقو ءاهتيمهأو اهتيسدقو

 نب ليمك ءاعد ؛تيصلا ةعئاذلا ةريهشلا مالسلا هيلع يلع مامإلا ةيعدأ نمو ''”نيرخآلا

 .هنع هللا يضر دايز نب ليمك ىلإ فيرشلا ءاعدلا اذه بسن دقو «هنع هللا يضر دايز

 وهو ؛لجو ّرع هلل للذتلاو عرضتلا روص عورأ ىلع هئاوتحاو «هبولسأ ةقرب زاتمي ذإ
0060 
 . 2 هيل

 نم ةنجل :قيقحت «نآرقلا ريسفت يف نايبلا عمجم ريسفت : يسربطلا ؛5/5 «ةغالبلا جمن :مالسلا هيلع يلع مامإلا )١(

 .18/7؟ :(1١-١1990ط) يمالعألا ةسسؤم - توريب «نييئاصخألا نيققحملاو ءاملعلا

 .77/1 «ةعيشلا لئاسو :يلماعلا رحلا ؛ 418/7 «يفاكلا :ينيلكلا (؟)

 ةعامج تاروشنم - مق «يرافغلا يلع :قيقحت ؛هيقفلا هرضحي ال نم :قودصلا ؛ 511١/7 «يفاكلا :ينيلكلا ()

 ١591/9. «يفاولا :يناشاكلا ضيفلا ؛!١/70:(5١-1976ط) ةيملعلا ةزوحلا يف نيسردملا

 ٠١ -7١. «مالسلا هيلع يلع مامإلا ءاعد :هللا دبع ليعامسإ دمحم (5)

 :يواجريزالا ؛5 «(ت.د) ةيرديحلا ةضورلا ةبتكم - فرشألا فجنلا «ليمك ءاعد حرش :نيدلازع : يرئازجلا (5)

 )5١١5(2 ١55. ةثعبلا راد - مق «نانجلا حيتافم : يمقلا ؛177 ءهنع هللا يضر دايز نب ليمك يراوحلا



 نض

 يضر دايز نب ليمك هذيملتل مالسلا هيلع يلع مامإلا ءالمإ نم وه ءاّعدلا اذهو

 .هنع هللا

 صنع ىلا يضر دايز نب ليمكل ءاعدلا هالاسلا ىيلع ىلع مامالا ميلعت تصق امأ

 يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ يالوم عم ًاسلاج تنك) :هنع هللا يضر ليمك لاق

 : لجو ّرع هللا لوق ىنعم ام :مهضعب لاقف «هباحصأ نم ةعامج هعمو ؛«ةرصبلا دجسم

 ؛نابعش نم فصنلا ةليل» :مالسلا هيلع لاق ''”4ريكحح رْمأ لكح َوَرْفُي هيف

 هل موسقم رشو ريخ نم هيلع يرجي ام عيمجو الإ دبع نم ام هّنِإ هديب يلع سفن يذلاو
 وعدو اهيبحي دبع نم امو ةليللا كلت لثم يف ةنسلا رخآ ىلإ نابعش نم فصنلا ةليل يف
 : مالسلا هيلع لاقف ءاليل هتقرط فرصنا املف ؛««(هل بيجأ الإ مالسلا هيلع رضخلا ءاعدب

 هيلع لاقف «مالسلا هيلع رضنلا ءاعد نينمؤملا ريمأ اي تلق (؟ليمك اي كب ءاج ام»

 ةنسلا يف وأ «ةعمج ةليل لك هب عداف ءاعدلا اذه تظفح اذإ ؛ليمك اي سلجا» :مالسلا

 كل دوجن نأ انل ةبحصلا لوط كل تبجوأ ليمك اي ءرصنتو فكت ةرم كرمع يف وأ ةرم

 نك فينو يتلا كتمحرب كلاسأ ب مهللا :بتكا» : مالسلا هيلع لاق مث :كلاساع

 .""(خلا ...ءيش لك احب ترهق يلا كتوقبو ؛ءيش

 ظفحلا ىلع ةيلباقلا هل تناك هنع هللا يضر دايز نب ليمكل نأ مدقت امم حضتي

 ناكو «بتكا وأ ظفحا» :هاياصو يف هل مالسلا هيلع يلع مامإلا لوق ليلدب ةباتكلاو

 ىلإ ةوعد كلذ يف نأل مالسلا مهيلع تيبلا لهأ مولع ةمظع نايب كلذ ءارو نم فدحلا

 اهرشنيو ةيفرعملا زونكلا هذه قثوي نأ مالسلا هيلع يلع مامإلا دارأف لجو ّنع هللا باتك

 .4 :ةيآلا ءناخدلا ةروس )١(

 ؛لامعألا لابقإ : سوواط نبا ؛/ 8554 :(191١-١ط) ةعيشلا هقف ةسسؤم -- توريب ءدجهتملا حابصم :يسوطلا (1)

 3931/9 ,(1-١1991ط) يمالسإلا يمالعإلا بتكملا - مق ؛يناهفصألا يمويقلا داوج :قيقحت



 نضر

 مامإلا مامتها نع ًالضف «زونكلا هذه انيلإ تلصو ذإ ًالعف ناك ام اذهو نيينمؤملا نيب

 نعمك نأ ان ونبي رخل مآ هو ,هنع هللا يضر دايز نب ليمك هذيملتب مالسلا هيلع يلع

 ببس عجريو ءاعدلا اذه ةفرعم ىلع هصرح ىدبأ يذلا وه هنع هللا يضر دايز نبا

 هللا يضر دايز نب ليمك هب عتمتي امل ًارظن ؛هريغ نود هل مالسلا هيلع يلع مامإلا ءالمإ

 .كلذ ىلع ليلد ريخ هريغ نود يلع مامإلل هئيجم نأو ءةذفلا تايلباقلا نم هنع

 ةكرعم دعب يأ (م507/ه757) ةنس ىلإ كرابملا ءاعدلا ةضافإ خيرات عجريو

 اذمي هنع هللا يضر دايز نب ليمكل مالسلا هيلع يلع مامإلا صاصتخا نإف «لمجلا

 ةبحصلا لوطب مالسلا هيلع مامإلا هفصو يذلاو هل يحورلا دادعإلا دعب ءاج ءاعدلا

 ويل فوم نوكيل

 يغالبلا هبولسأل ءاملعلا دنع ةيلاع ةقثب ءاعدلا اذه عتمتي دنسلا ثيح نمو

 ريثكلا هركذ دقو «هتءارق ىلع رايخألاو ءاملعلا بظاو دقو ةيملعلاو ةيحورلا هنيماضمو
 ضو ا ا 7 يروا تهدم (”ههبتك يف

 ؛هنم لينلل تايدحتلا نم ريثكلل مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ثارت ضّرعت دقلو

 داعبإو ةيفرعملا زونكلا كلت سمط ضرغل «مهئامز يف ىح ؛هدوجو تفدهتسا يتلاو
 زونك يهف ؛ةيملعلاو ةيغالبلا اهتميقل مهيلإ اهتبسن يف نورخآلا عمط اذل ءاهنع ةّمألا

 .1757 241 )1١-50١١(, ءاضيبلا ةجحملا راد - توريب «ليمك ءاعد يف ةديدج ةيفرعم داعبأ :ديز وبأ )١(

 ءاعد باحر يف :هللا لضف ؛ 4 ؛ليمك ءاعد حرش :يرئازجلا ؛/4 «ليمك ءاعد ىلع ءاوضأ :مولعلا رحب (؟)

 «ليمك ١١.

 .851 ءدجهتملا حابصم (؟9)

 ."75/9 «لامعألا لابقإ (5)

 ةنج «حابصملا :(م5319١/ه5٠3ت) يلماعلا حلاص نب دمحم نب نسحلا يلع نب ميهاربإ نيدلا يقت «يمعفكلا (5)

 .001 ,(7١-1987”ط) يمالعألا ةسسؤم - توريب «ةيقابلا نامبألا ةنجو ةيقاولا نامألا



 نون

 )00 5 3 ل 0 ا ا ا
 .  نمثب ردقي ال سيفن ثارتو ةيبدا

 نإ تسوعلاو عيسوندلا قاردشويادعألا سن ةانك قاويشا كقنلا ذك نأ نكذو

 ىف بيس كلذ لك ؛لجو ّرع هل ةيدوبعلا راهظإو «قزرلا باب حتفو لجو ّرع هللا

 ."”تانسحلاب دوزتلاو تائيسلا نع يعادلا دعبيو «ءاّعدلا ةباجتسا

 ضرغل «ةفلتخم ظافلأب ةبراقتملا يناعملا ضعبل راركتلا نم ريثكلا ءاغدلا يف ءاج

 هيلع قداصلا مامإلا نع يور دقو «لجو ّرع هللا عم لسوتلا ةلاطإو حاحلإلاو ديكأتلا

 تحاو:ةلاشملا يف ضعب ىلع مهضعب سانلا حاحلإ هرك)» 00 نع هللا نأ مالسلا

 يلا ةيمالسإلا قالخألاو فراعملا ىلع لمتشم ُهنأ كلذ نع ًالضف ؛"””(هسفنل كلذ
 .ماثآلا نم اهرهطتو سوفنلا بذَه

 مالسلا هيلع يلع مامإلا نم هرودصل وهف ءاّعدلا اذهل سانلا دادشنا ببس امأ

 لهأ ثارت ىلع فرعتلا نكمي هلالخ نمو «ةبوذعلاو ةقرلاب هتارابع زيمتلو هتطاسبلو

 كلا فاعلا هيناع ضيا

 صنع ىّتلا يضر دايز نب ليمكل هالسسلا ىيلع ىلع مامالا اياصو

 تينطوأَو ءيشب هل تيصوأ .ءاصيإ يصوي ىصوأ نم ةيصو عمجج :ةغل اياصولا

 , ل ا هتلعج اذإ هيلإ

 )١( «ليمك ءاعد يف ةديدج ةيفرعم داعبأ :ديز وبأ ١59.

 .717 «(ت.د) (ط.د) «نيبرتغملا هقف :ينيسحلا يلع «يلاتسيسلا ؛5 25 ؛ليمك ءاعد حرش : يرئازجلا (1)

 57١. :؛قالخألا مراكم :يسربطلا ؛5170/؟ «يفاكلا :ينيلكلا (؟)

 ؛ ١0 .هنع هللا يضر دايز نب ليمك يراوحلا :يواجريزالا ؛١8- ؛ليمك ءاعد ىلع ءاوضأ :مولعلا رحب (5)

 .597/7؟ «(ت.د) (ط.د) لئاسرلا ةعومجم :هللا فطل ؛«يفاصلا

 ةدمع :(م1501/ه805ت) دمحأ نب دومحم دمحم وبأ نيدلا ردب ؛ينيعلا ؛؟5970/7 ؛حاحصلا :يرهوجلا (5)

 77/١4. :«(ت.د) يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد - توريب ءيراخبلا حرش يف ئراقلا



 نون

 لجأ نم «ةيمالسإلا ةفاقثلاب مهعابتأ اوفقثي نأ ىلع مالسلا مهيلع تيبلا لآ صرح

 .ماثآلا نم مهرودص رهطيو «لجو ّرع هللا ىلإ مكيرقي ءًاحلاص ًاينيد ًاهيجوت مههيجوت

 دايز نب ليمك هرس ظفاحو هذيملت ىصوأ مالسلا هيلع ًايلع مامإلا نأ دجن اذهلف

 دابعلا هيلإ جاتحي ام اهيف عمج «ةريبك ةيوبرت نيماضم ىلع تلمتشا ةيصوب هنع هللا يضر

 تاذ يهو «ةفاك ةيناسنإلا ةايحلا ءىدابمل عماج روتسد ةباثمب يهف «مهايندو مهنيد يف

 ؛ةددعتم بناوج ةيصولا هذه تلوانت دقو «كاذنآ عمتجملا لاح سكعت ذإ ةيخيرات ةحزم

 هذه نم بناوج ىلع ءوضلا طلسنسو «عمتجم اب قلعتي ام اهنمو «درفلاب قلعتي ام اهنم

 : بناوج ةدع ىلإ اهميسقت لالخ نم ةيصولا

 يعرشلا بناجلا :ًالوأ

 نيب ليمكل مالا هيلع ولع مامإلا ةيضارن قف اعتساو اري يعيرشلا ناجل لكحا

 : يليام ىلإ بناجلا اذه ميسقت نكميو نيملسملا ةايح يف رثأ نم هل امل هنع هللا يضر دايز

 تادايع.أ

 ةايح يف اهتيمهأل ًارظن مالسلا هيلع يلع مامإلا دنع ًاريبك ًامامتها ةالصلا تلان

 نأ نافتلا سين لدمكاو : هلوقب هنع هللا يضر دايز نب ليمك اهيلع ثح ذإ نيملسملا

 يضرم هللا دنع لمعو يقن بلقب ةالصلا نوكت نأ تاشلا هقدر موصتو يلصت

 الف هلحو ههجو نم نكي مل نإ ءيلصت ام ىلعو «يلصت اميف رظناو «يوس عوشخو
١ 5 

 ”(لوبق 3

 نب دمحم نيدلا ءامي ءيدنحلا لضافلا ؛55 ؛ىفطصملا ةراشب :يربطلا ؛175 «ءلوقعلا فحت :ينارحلا ةبعش نبا )١(

 «يمالسإلا رشنلا ةسسؤم :قيقحت ؛ماكحألا دعاوق نع ماثللا فشك :(م 10/5 4/ه11717١ت) يناهفصألا نسحلا

 .7174/9 :(1946 -١ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق



 نضإ

 ©7تلنتبت امهنيب امو دوجسلاو عوكرلا دنع ليمك اي» :مالسلا هيلع هلوقلو
 (0) د ل 1-00

 5 «قوتست نئح لصافملاو قورعلا

 نم لوألا عرفلا اهّنأل اهتيمهأ عضوي ةالصلاب مالسلا هيلع يلع مامإلا ءانتعا نإ
 نا ا( ا 0 1 :
 هلوق رسفي هذه هتيصوب هنأكو ' 'مالسإلا ناكرأ نم يناثلا نكرلاو "”نيدلا عورف

 ام لوأو نيدلا دومع ىهو ,' ”ةركحنُمْلاَو ءاشْحَفْلا نَع ىَّهنت ٌءالِصلا نإ :ىلاعت

 هلك رمألا سأرب مكربخأ الأ» : هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقل ناسنإلا هيلع بساحي

 هماتثس ةورذدو عةالصلا هدومعو ءمالسإلا رمألا 5 : هماثس ةورذو هدومعو

 يتعب فختسا نم يم سيل : هلآو هيلع هللا ىلص هلوقلو 0000

 يف ىح رهاظملاب عادخن الا نم رذحي مالسلا هيلع ايلع مامإلا نأ قبس امم رهظيو

 ةمنو .ءايرلا نع ةديعب ىقن بلق نع ةرداص نوكت نأ دبالف «ةدابعلا يف ةصاخلا رومألا

 ليلد وهو ةالصلل حابملا ناكملا ةيحالص نم دكأتي نأ بجي ملسملا نأ انل ودبي رخآ رمأ

 . 0 (كش ىف ةالص نم ٌربخ

 )١( «برعلا ناسل :روظنم نبا :رظني .لجو ّرع هللا ىلإ ايندلا نع عاطقنالا لتبتلا 47/1١١.

 .710/7/15 «راونألا راحب : يسلجملا ؛017 ,ىفطصملا ةراشب :يربطلا (1)

 «يذمرتلا ننس :(م897/ه17179ت) ةروس نب ىسيع نب دمحم «يذمرتلا ؛ 5757/1 «ريبكلا خيراتلا : يراخبلا (")

 .175/5 :(7-19/17ط) ركفلا راد < توريب «نامثع دمحم نمح<رلا دبع : قيقحت

 راد -توريب «يغملا :(م1177/ه٠77ت) ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع دمحم وبأ نيدلا قفوم «ةمادق نبا (5)

 - توريب ؛عومجملا :(م171717/ه57175ت) فرش نب ىبحي نيدلا ييحن ءيوونلا ؛١/1505 «(ت.د) يبرعلا باتكلا

 .7/1 :«(ت.د) ركفلا راد

 .50 :ةيآلا «توبكنعلا ةروس (0)

 .478/5 «ىربكلا نئسلا :يئاسنلا 4771/8 :لبنح- نبا دئسم : لبنح نبا (5)

 .505/؟ «عئارشلا للع :قودصلا ؛779/7 «يفاكلا :ينيلكلا (7)

 .77/5 «ةغالبلا جف :مالسلا هيلع يلع مامإلا (8)



 نذوب

 ميركلا نآرقلا نم هذه هتيصو مهلتسا مالسلا هيلع ًايلع مامإلا ْنأ انل ودبيو

 لجو ّرع هللا نيب لصولا ةقلح اهنأل ؛هتالص يف لخي نمل ريبك ريذحت اهيفو ةيوبنلا ةنسلاو
 عورف هتعيشو هباحصأ ميلعت ىلع صرح دق مالسلا هيلع مامإلا دجن كلذل ؛ناسنإلاو

 .مهمالسإ ناكرأو مهنيد

 ءايشأ نع كاسمإلا نع ةرابع ةعيرشلا فو «فوقولاو كاسمإلا وه : موصلا امأو

 دسفي ام دمعت نع فكلا ىلع سفنلا نيطوت وه ليقو ءصوصخم نامز يف ةصوصخم
 دبعلا ىلع رظح امع حراوجلا فك وأ ؛«تارطفملا رئاسو برشو لكأ نم مايصلا

 ةينآرقلا تايآلا نم ريثكلا تءاج دقو .2''ةينلاب الإ دقعني الو ؛مايصلا لاح عم هلامعتسا

 ماَّيِصلاْمكْيَلَع بتك وُنَمآ َنيِذَّلااَهْيأ اي : لجو ّرع هلوقك مايصلا ىلع ثحت يتلا
 ىو را لو لع هنوف "6 لل كحاب طنب نجران لوي م لع
 بحي ةدابع ميركلا نآرقلا يف مايصلاف :"”4وُملْعتْر نك نإزكلأ ريح اوموصت

 .(7قلاخلا رمأل احب لاثتمالا

 موصلا» :هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوق ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا يف يور دقو

 يلا اةنيداحلالا نه هرشو م" نانلا ةيتنع

 يف دوقعلاو لمجلا :يسوطلا ؛١5 :(7-1997؟ط) رشنلاو ةعابطل ديفملا راد - توريب ءفارشألا :ديفملا )١(

 راثآلا ءايحإل ةيوضترملا ةبتكملا - نارهط «ةيمامإلا هقف يف طوسبملا ؛ )١1478(/ ٠١9 (ط.د)دهشم «تادابعلا

 يف ةليسولا :(م705١1/ه٠57ت) يلع نب دمحم رفعج وبأ نيدلا دامع ءيسوطلا ؛77/١ )١95717(: ةيرفعجلا

 .178 :(9481١/-١1ط) مايخلا ةعبطم - مق ءنوسحلا دمحم :قيقحت «ةليضفلا لين

 ١/417. :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (1)

 ١15. :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (7)

 مولع ةسسؤم - قشمد «يميسن مظان دومحم :قيقحت «ميركلا نآرقلا يف بطلا عم :بايد ديمحلا دبع ءزوقرق (5)
 5١١. ,(5-1985؟ط) ميركلا نآرقلا

 .101/7 «فالخلا :يسوطلا ؛19/7 «يفاكلا :ينيلكلا (0)

 ١0/١. ؛يراخبلا حيحص :يراخبلا 4777/7 «لبنح نب دنسم :لبنح نبا :رظني (1)



 نيكول

 دايز نب ليمكل ةتيصو يف موصلا ىلع مالسلا هيلع يلع مامإلا ثح دقو

 ,نوليطيف نولصي ماوقأب رتغت ال ليمك اي» :مالسلا هيلع هلوقب هنع هللا يضر

 ةيعامتجالاو ةيحصلا راثآلا نم موصلل امل كلذو 0”'2...نومواديف نوموصيو

 ىلع هدعاسيو نمؤملا سفن يف ةنينأمطلا ثعبي وهف عمتجملاو درفلا ىلع ةيسفنلاو

 دارفأ نيب تاقالعلا ديطوتل يدؤي ذإ عمتجملا ىلع هرثأ نع ًالضف :؛تاوهشلا حبك

 عوجلا ملأب ءاينغألا سحي امدنع كلذو «يعامتجالا لفاكتلا نم هققحي امب عمتجملا

 اهتيامحو ةّمألا عامتجا يف ًاببس نوكي كلذبو «ءارقفلا ةدعاسم ىلع كلذ مهزفحيف

 .رقفلا رورش نم

 هفرصل لاملا نم نيعم رادقم عفد وأ ؛حالصلاو «ةدايزلا ءومنلا يهف :ةاكزلا امأو

 ,"7باصنلا هيف ربتعي يذلا لاومألا يف بجاولا قحلا وهو ؛:ةصوصخم فراصم يف

 انهنأ ننع الطف نيكاسلا قف نم ةقراهطوأ لاخلا ناو تاودلا دايذإلال ةاكزلا كيفتو
 يهف «ناسنإلا بلق نع لاملا ةبحم بلس يه ةاكزلاو «قالخألاو لاومألا ةيكزتل ببس

 .””رفاك امي ملعلا عم اهدحاجو «نيدلا تارورض نم

 :ًالئاق مالسلا هيلع يلع مامإلا نع هنع هللا يضر دايز نب ليمك ىور دقف

 دز ليمك اي «نيبرقألا ةلصو «نينمؤملا ةاساومو «ةاكزلا ءاطعإ نم لاملا يف ةكربلا»

 )١( «ىفطصملا ةراشب : يربطلا ؛ 175 «لوقعلا فحت :يفارحلا ةبعش نبا 01.

 بادآلا ةعبطم - فرشألا فجنلا «ينيسحلا دمحأ :قيقحت «لمعلاو ملعلا لمج : ىضترملا فيرشلا :رظني (1)

 ةسسؤم - مق «داشرإلا حرش يف داعملا ةريخذ :(م171/9/ه٠١١ت) رقاب دمحم «يراوزبسلا ؛1954١١(:77)

 ظافلألاو تاحلطصملا مجعم :نمحرلادبع دومحم «معنملا دبع ؛ 514 /” ,١ق «(ت.د) ثارتلا ءايحإل تيبلا لآ

 3١6. ,7٠5/؟ «(ت.د) رشنلل ةليضفلا راد < ةرهاقلا «ةيهقفلا

 يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق «يقارعلا ىتجم :قيقحت «عرابلا بذهملا :يلحلا ؛١/150 ءطوسبملا :يسوطلا (")

 .1/57 :(1-1997ط) ةوسأألا راد - نارهط «ةورعلا كرادم :هاني يلع «يراهتشالا ؛444/١ 1945



 ليك

 ,فطعأ مهيلعو فأرأ مهي نكو ؛نينمؤملا نم هاوس يطعت ام ىلع نمؤملا نم كتبارق

 اي ءبنع رطش نموأ «هرمت قشب ولو ًالئاس ندرت ال «ليمك اي ءنيكاسملا ىلع قدصتو
 0 هللا دنع ىمنت ةقدصلا ليمك

 ىلع هنع هللا يضر دايز نب ليمكل هتيصو يف مالسلا هيلع يلع مامإلا ثح دقف

 نآرقلا اهيلع ثح دقو '”هالسإلا ناكرأ نم نكرو نيدلا عورف نم عرف اههّنأل ةاكزلا

 اهنم ةفيرشلا هتايآ نم ةلمجب ميركلا

 31 2 2002 ا لإ ا + أ ىو حتر ليي هاو مكر 8 5 5
 " '# نيعحأرلا َعَمْأوُعحْراَو ءاكرلا أوتاَو ةالصلا ًاوُميقأَو ]8 : لجو ّرع هلوق

 م2. 178

 َنيِذَلاَو : لجو ّرع هلوقو 0 ُموُلْعم قحرمهلاَوْمَأ يف َنيِنَلاَو 0 كو ع ةلوقو

 .24 ولعاَف ةاكرللْرُه

 بوجوب هنع هللا يضر دايز نب ليمكل مالسلا هيلع يلع مامإلا ةيصوف اذل

 اهنأل يمالسإلا عمتجما ءانبو ناسنإلا ىلع راثآ نم اهل ال تءاج لئاسلا در مدعو ةاكزلا

 ةدابع يهو تي ل يدؤي امت «ةينانألاو لخبلا نم سوفنلل ريهطت

 .يش لك اتَعِسَو يتَمْحَيَو » : لجو ّرع هلوقل لجو ّزع هللا ةمحر لينل ببس ًاضيأو

 .274 ةاكرلا نونْؤُيَو وقتي نيذّلل اًهْيَتكَأَسَ

 )١( «لوقعلا فحت :يفارحلا ةبعش نبا ١175 «ىفطصملا ةراشب : يربطلا ؛ 07.

 ءايحإل تيبلا لآ ةسسؤم - مق «ثارتلا ءايحإل تيبلا لآ ةسسؤم قيقحت «ءاهقفلا ةركذت : يلحلا رهطملا نبا (؟)

 ةسسؤم - مق «يئاجرلا يدهم :قيقحت «ماكحإلا ةفرعم يف ماكحإلا ةياف ؛4/0 :(1997١-١ط) ثارتلا

 .؟590/؟9 ١9494(: ١ط) نايليعامسإ

 .57 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (”)

 .؟55 :ةيآلا «جراعملا ةروس (؟)

 .5 :ةيآلا «نونمؤملا ةروس (0)

 ١865. :ةيآلا «فارعألا ةروس (1)



 دئاقع .ب

 نم وأ قتعلا نم ةلصاح ةيمكح ةبارق ىهف «برقلا وهو ىلولا نم ةيالولا

 رمأ كلم اذإ : ةيالو هيلع يلوو هسفنب هب ماق : ىعمب «ةيالو رمألا يلو : لاقي ,ةالاوملا

 ةرامإلا ىعمب ليقو «ةرصنلاو ةيبوبرلا ىئعمب ردصم يه ةيالولا :ليقو «هيف فرصتلا

 صاخشأ ىلع ةصاخلا ةيالولا ناعون ىهو «ةبحملاو ءالولاو ناطلسلاو ةيلوتلاو

 : لجو ردع هلوق هنلمو 0000 صاخشأ ىلع ةماعلا ةيالولاو « نينيعم

 5 هيه 2 0 2

 امو .اهيلع مالسإلا نب يلا مئاعدلا نم يهو ؛' © ْقَحلا هلل ةّيالَوْلا كلاته

 اي ءانم نكت انع الإ ذخات ال ليمك ايو» : مالسلا هيلع ىلع مامولا ةيصو يف ءاج

 نإ ليمك اي» "0 كلام قف ناطيشلا 'ككرشي نا نم انتيألوب جنا ليمك

 هنأ هللا كملعأ دقو ءانب ثبشت نم الإ اهنم وجني نلف «مهخاخف نم ةءولمم ضرألا

 َسْيَل يداّبع نإ :لجو ّرع هلوقل "'”«انؤايلوأ هدابعو هدابع الإ اهنم وجني نل

 ةودلاو ةنولوتت يذلا ىلع ةناطلثبا امنا :٠) لكن ره هلرقو "74 اطلس والم نعل

 ا هيه

 )١( نارهط ءهيقفلا ةغلب :دمحم ؛مولعلا رحب ؛170/54 «ىضترملا فيرشلا لئاسر :ىضترملا فيرشلا :رظني -

 سئافنلا راد < توريب ؛ءاهقفلا ةغل مجعم :دمحم ؛يجعلقلا ؛7/١51 :(4١-19854ط) قداصلا ةبتكم تاروشنم

 نسحم :قيفحت ,ةعماجلا ةرايز حرش يف ةعطاسلا راونألا : سابع نب داوج «يئالبركلا ؛٠01 (لطودخك؟ط)

 يمالعألا ةسسؤم - توريب ؛ءيدسألا )ط١-/ا7٠١(: ١/18.

 )١( :ةيآلا «فهكلا ةروس 55.

 ١0. ءرضتحملا :يلحلا ؛00 5١, ؛ىفطصملا ةراشب : يربطلا ؛17 2117/١ ءلوقعلا فحت :ينارحلا ةبعش نبا ”»

 .60 «ىفطصملا ةراشب : يربطلا (5)

 .57 :ةيآلا ءرجحلا ةروس (0)

 ل6 :ةيآلا «لحنلا ةروس 00(



١:١ 

 ليمك ايد ,2"”«رانلا نم لفسألا كردلا يفف انعم نكي مل نمو انب قحلي مل انع رصق نمو

 تاقامّسلا تّدسشلذ هاوطأ وحلا عبقاولو)# < لجو ٌرعاهللا لاق دقو ©" *«قحلا هللاو

 ."74نهيف نَمَو ٌضْرَأْلاَو

 الونق مالمسلا مهيلع كيبلا لآ ةيالوب كسمت نم نموملا ناسنالا نأ مآ انل نهظي

 .ةمايقلا موي باذعلاو ناطيشلا سواسو نم جنم اذهو ًالعفو

 نأ نكمي ال مهودع بحو مهبح نأ ةتيصو يف مالسلا هيلع يلع مامإلا دكأ دقو

 هللا نا ناسنإ فوج يف انودع بحو انبح عمتجي ال) :مالسلا هيلع لاق دقف ءاعمتجي

 ابلق كلذب ينعيو :”(76هفوَج يف ِنْيَبْلَق م ٍلُجَرِلُهَللا لَعَج مآل :لجو ّرع لوقي
 الو مهضغبي وهف مهءادعأ بحأ نم لب «مهءادعأ هب بحي ابلقو دمحم لاو ًادمحم بحي

 00 الو مهضغبي وهف مهيلاوم مو ىواس نمو مهبحي

 هللا ىلص هلوقل ةيالولا ىلع ريدغلا موي ةعيبلا هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ذخأ دقو

 ."”(هلذخ نم لذخاو هرصن نم رصن او هاداع نم داعو هالاو نم لاو مهللا» : هلآو هيلع

 اين نزلا يا وره د قاد تيارا« كموره هنا اوكا را هلو دب ااع تقطر قو
 هال 6 0 مهو 1 5 5 رو هر هم 022 9 ني د (0) 5

 داَحْنَم َنوُداَوُيِرْخَلْلا مْوَيْلاَو هّللاب ِن وُنِمْوُي امْؤَق دِجَت ا 8 : لجو ّرع لاق "'"ناميإلا ماوق

 )١( «يفطصملا ةراشب : يربطلا ؛107 «لوقعلا فحت :يتارحلا ةبعش نبا 07.

 5١. «ىفطصملا ةراشب : يربطلا (؟)

 .ال١ :ةيآلا ءنونمؤملا ةروس (؟)

 .5 :ةيآلا «بازحألا ةروس (5)

 .6 ءرضتحلا : يلحلا (5)

 .0 ءرضتحملا : يلحلا (1)

 .170/5 ؛ىضترملا فيرشلا لئاسر : ىضترملا فيرشلا ؛94١١ ١/ «لبنح نب دنسم :لبنح نبا ()

 .77 :(57١-1989ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق «يمالسإلا رشنلا ةسسؤم :قيقحت «ةعنقملا :ديفملا (8)



 لح

 ُمهيولف يف بتك كدنّلوُأْمُهِتَيْشَعْوُأْمُهئاَوحِإْوَأْمهءاَنْبَأْوَأْم هاب اوناكحْوََو ُهَلوُسَرَو هللا

 ام ِهْيَلِإ لزنأ امو يبنلاَو هللابوُسْوُي اوناَكْوَيَو © : لستو رع لاقو 274 اإل

 . 274 ءاَيِلوُأ ْمُهَوُذَحَتا

 بجاولا ام انل نيب نأ دارأ مالسلا هيلع ًايلع مامإلا نأ لدتسن نأ نكمي انه نم

 .هئايلوأ هاجت يلاوملا نمؤملا ناسنإلا ىلع

 رظن بذج ىلإ مالسلا هيلع يلع مامإلا صرح يتلا ىرخألا رومألا نمو
 نب ليمك انيلإ دروأ دقو «نامزلا رخآ يف رافكلا نم ظفحتلا بناجلا اذه يف اهيلإ هباحصأ

 اهيلع اوديزيف انرابخأ نم نيرفاكلا اوملعت ال ليمك اي» :ًالئاق كلذ هنع هللا يضر دايز

 مكيقابل دبالو "”ةبوأ نم مكيضامل دب ال ليمك اي اهيلع نوبقاعي موي ىلإ امي مكودبيف
 .(ةبقاعلاو ءدبلا ريخ مكل ىلاعت هللا عمجيس ليمك اي «ةبلغ نم

 مالسلا مهيلع ةمئألا رابخأ ىلع نيرفاكلا عالطا نم نينمؤملل ريذحت كلذ يفو

 حلاصملاو ضارغألا بسح هيف ناصقتنلا وأ ةدايزلاب مالكلا فيرحتب نوموقي مهنأل

 دكؤي انهو تاهبشلا ف سانلا عاقيإ ىلإ يدؤي امث «مهدقحو مهدسح ةرثكلو ةيصخشلا

 دق ةخيراتلا تايورلا نم ريثكلا نأل ةيخيراتلا ةنامألا ىلع مالسلا هيلع يلع مامإلا

 َنوُلوُقيَو هعضاوم نَعَملكحْلا َنوُفَرَحُياوُداَه َنيِذَّلا نم ا : لجو ّرع هلوقل تعضو
 اًنْعِمَسْوُلاَقْرُهْنأْويَو نيَدلا يف ًانْعَطَو طهتئسلأب ايل اعاَرَو عّمْسُم َرْيَغ ْعَمْساَو انْيَصَعَو اًْعِمَس

 48١. :ةيآلا «ةدئاملا ةروس (؟)

 مالسلا دبع :قيقحت «ةغللا سيياقم مجعم :(م١٠٠ :/ه7560ت) دمحأ ايركز سراف نبا :رظني .عوجرلا :ةبوأ (5)

 راد - ةرهاقلا ؛ةغالبلا ساسأ :يرشخمزلا ؛ 511/5 :(1985) يمالسإلا مالعإلا ةبتكم - مق ءنوراه دمحم

 .7170/175 «راونألا راحب : يسلجملا ؛ 05 ءىفطصملا ةراشب : يربطلا (5)



١ 

 ىوُنمْوُي الفم هرْفكب هلل ُمُهَنَعَل نكح َمَوفََوْدُهل ار ْيخ ناك اًنرظناَو ْحَمْساَو اًنْعَطَأَو

 . 2” ذليل لإ

 نكلو عوجر نم يضاملل دبال ةيصولا هذه نم انل حضتي يذلا رخآلا رمألاو

 : لجو رع هلوقل روصعلا رم ىلع نيملاظلاو ةاغطلا طلست مغر نينمؤملل هيف ةبلغلا
 1 ل د ع رن ا وق 1 حشا نم ال ديو اقبل ١ ماوي قلل ونا هكا عر < و مر

 ىقالخألا بناجلا :ًايناث

 ميقلا لدبتسا هْنأل يرشبلا عمتجما ءانب يف اميظع الوحت ثدحأ مالسإلا ءاج امدنع

 ؛حلاصلا لمعلاو ىوقتلاو ناميإلا ىلع ةمئاق ةديدج ةيناسنإ ةيوامم" ميقب ةيلابلا ةيلهاجلا

 ميقلا كلت هنع هللا يضر دايز نب ليمكل مالسلا هيلع يلع مامإلا ةيصو تنمضت دقو

 هللا ىلص هللا لوسر نإ ليمك اي» :مالسلا هيلع لاق ذإ بادآلا نم ريثكلا لمحت يهو

 بادآلا ثروأو نينمؤملا بدأأ انأو ذأ هلآو هيلع هّللا ىلص وهو هّللا هبدأ هلآو هيلع

 ذخألاب انرمأو هقالخأ ىلع انلد «ميحر ميظع ميلح ميرك هللا نإ ليمك اي» ركل

 ريغ اهانقدصو «نيقفانم ريغ اهانلسرأو «نيفلختم ريغ اهانيدأ دقف ءاهيلع سانلا لمحو ام

 ؛كايإ هتيفاعو كدنع هللا معن نم لخت ال َكّنِإ ليمك اي» «©”«نيباترم ربغ اهانلبقو نيبذكم

 اي» م لك ىلع هركذو هركشو هسيدقتو هحيبستو هديجمكتو هديمحت نم اولخت "لف

 .(7(ميقم يزخو ميلأ باذعب هرشبف ةنجلا نكسي ال نم ليمك

 .55 :ةيآلا ءءاسنلا ةروس )١(

 .0 :ةيآلا ءصصقلا ةروس (1)

 ١7١. «لوقعلا فحت :ينرحلا ةبعش نبا (؟)

 .01/ ءىفطصملا ةراشب : يربطلا ؛ ١170 «لوقعلا فحت :ينارحلا ةبعش نبا (5)

 . :١7 «لوقعلا فحت :يللارحلا ةبعش نبا )2

 .09 «ىفطصملا ةراشب : يربطلا ؛ ١175 «لوقعلا فحت :ينارحلا ةبعش نبا (1



1. 

 نم نإ هنع هللا يضر دايز نب ليمكل مالسلا هيلع يلع مامإلا حضوي انهو

 مهل حضوي امك نيملسملا نيب هرشن ىلإ وعديو ميركلا قلخلا ىلع ثحي نإ مامإلا بجاو

 .معن نم مهيلع غبسأ امل ًاركشو ًانافرع لاح لك يف هللا دمح ةرورض

 مالسلا هيلع يلع مامإلا ةيصو يف تدرو يتلا ةيقالخألا تافصلا لوانت اننكميو

 ليقو ؛"”سانلا هيلع نمتؤي ام وهو ةنامألا ظفح اهنمو هنع هللا يضر دايز نب ليمكل

 ءهءايبتأو ةليسو ب ةتعيو هذال لجو رع هللا :هعّرش يذلا ةيدلا نلع ةثامألا طفل قلظإ

 يف لخدت يهو «هيلع نمتؤا نم هلمح اذإ ”هدابع دنع هللا ةنامأ نيدلا نوكي اذه ىلعو

 نإ وتطع لك يدعوب ةريصبلا وثب ءاضسا اذ بلقلا نال" اهلك تراوشلو ءاشعألا لاففأ

 ىلع ةنامألا قلطت ام اريثكو ءيغبني ام ىلع اهئادأو اهظفحو اهتيامح يف ىعسيو «هتنامأ

 ْدُه َنيِذَّلاَو# : لجو ّرع هلوق هنمو © ةتعلاملا ليس ىلع راق قا مناف يب وكاتام

 .(204 وُكاَرْرِهدْهَعَو ْمِهِتاَناَمْأل

 هيلع يلع مامإلا ةيصو يف ءاج ام هنع هللا يضر دايز نب ليمك انل يوريو

 ءادأ كرت يف صّخرُن ال انأ ؛مهفاو ملعا ليمك اي» :لاق هنأ ةنامألا صوصخب مالسلا

 هؤازجو ؛مثأو لطبأ دقف :ةصخر كلذ يف ينع ىور نمف «قلخلا نم دحأل تانامألا

 هتافو لبق يل لوقي «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم دقل تمسقأ «بذك امب رانلا

 ف نخ كو نانو عاقل ورنا ىلإ امال نا هوم نانا 0357 رار هع
 مل ودك

 .57 :(1-١19917ط) ةعابطلل ةبرغلا راد - توريب ؛ةعيشلا نيملسملا دنع هقفلا ملع ىلإ لخدم :مزاح ؛يلع(١)

 .17 «١شماه «(ت.د) (ط.د) ءافوؤشو ةمامإلا يف قيقحتلا :فيطللا دبع «يدادغبلا (؟)

 .؟١/507 «يفاكلا لوصأ حرش :يناردنزاملا (")

 ./ :ةيآلا «نونمؤملا ةروس (؟)

 .01 ؛ىفطصملا ةراشب :يربطلا ؛ 170 «لوقعلا فحت :ينارحلا ةبعش نبا (0)



١. 

 ةنامألا ظفح نأل عمتجملاو درفلا ءانب ىلع مالسلا هيلع يلع مامإلا صرح دقل

 قلخ يهف عمتجملا دارفأ نيب ةنينأمطلاو نمألا حور ثبت اهنأل ؛مالسإلا قالخأ نم

 .مالسإلا قالخأ نم ميظع

 كندك «نمرلا هيض هلا ةليدعلا ةذونزتلا ننانل  نيياهلام لح يقف
 لماعتلا يف مجرُت يذلا سفنلا هذه عم عارصلا ّمث نمو ءهسفن ناسنإلا ةفرعم توتحا

 هيلع يلع مامإلا نع هنع هللا يضر دايز نب ليمك انل ىور كلذلو «نيرخآلا عم

 ءففعتلا ؛هلامجو ءعضاوتلا نمؤملا ةيلح نسحأ ليمك اي» :ًالئاق نأشلا اذهب مالسلا

 بحاصت الو «نيقفانملا بناج ليمك اي» ,"7(ليقلاو لاقلا كرت هزعو «هقفشلا هفرشو

 هتلاح لمحيو .؛هنتقاف دسيو هلمأتي هنأل نمؤملا ةآرم نمؤملا ليمك ايد ,27(نينئاخلا

 تسلف كاخأ بحت مل نإ ليمك اي ؛هيخأ نم خأ لك دنع رثآ ءيش الو «ةوخإ نونمؤملا
 «هكايلوا وتدل ضسسربو ةييرا رقذلا سيسللا» لل ؟داجلا هلع منعا نإ نيك اوك يا

 هيلع ربصاو كرارطضاو كراقتفا سانلا نيرُث ال ليمك اي رابطصالاو ففعتلاو لمجتلا

000 

 اهل تلا ةيمالسإلا قالخألا نم ةلمج مالسلا هيلع يلع مامإلا ةيصو نم مهلتسن

 لجو ّرع هللا اضر درفلا لاني امي كسمتلا لالخ نمو عمتجملاو درفلا ءانب ىلع رثألا

 يجن يهو تاوهشلا ءارو قايسنالا مدعو ناسنإلا ةماركل ظفح اهيفو «هباوثو

 ءاخإلاو ةبحملاو ةليضفلا رشن عمتجلا يف اهراثآ نمو ءلجو ّرع هللا باذع نم اهبحاص

 )١( ؛ىفطصملا راشب :يربطلا ؛77١ ؛لوقعلا فحت :ينارحلا ةبعش نبا 0١.

 .6؟ «ىفطصملا ةراشب : يربطلا ةهز

 .07 «ىفطصملا ةراشب : يربطلا ؛ ١77 «ءلوقعلا فحت :ينارحلا ةبعش نبا (")

 .07 ءىفطصملا ةراشب :يربطلا ؛177 ءلوقعلا فحت :يارحلا ةبعش نبا (5)



١5 

 يهف «تاقبوملا نم عمتجلاو درفلا نوص يف رثألا اهلو امي يلحتلاب هللا رمأ تافص يهو

 تاجرد ىلإ يقرلا وحن هعفدت اهنأل ءاهنع ىنغ ال ىلا ناسنإلل ةيساسالا تارورضلا نم

 حالس ةباثمب يهف ءامب كسمتلاب الإ ةرخآلاو ايندلا يف ةاجن الو حاجن الف «لامكلا

 .عمتجملا دارفا نيب ةبحملا رصاوأ قيثوت اهجئاتن نمو «ةايحلا يف فقاوملا ةهجاومل

 نب ليمك انل ىور دقف رسلا نامتك ىلع مالسلا هيلع يلع مامإلا ثح كلذكو

 كاخأ علطت سأب ال ليمك اي» :ًالئاق مالسلا هيلع يلع مامإلا نع هنع هللا يضر دايز

 كايإو ءرتسب هرتساف رمأب انم كيلإ ثفن نمف ءثفني رودصم لك ليمك اي ءكّرس ىلع
 ةعاذإ ليمك اي ...2''ىلظل ريصملاف ةبوت نكت مل اذإف «ةبوت هئادبإ نم كل سيلف «هيدبت نأ

 ملعت الف هولاق امو اهيلع دحأ لمتحي الو اهنم لبقي ال هلآو هيلع هللا ىلص دمحم لآ رس

 ."”(انقوم ًانمؤم لإ

 دايز نب ليمكل مالسلا ةيلغ يلغ مامإلا ةيضو ببس ام:لأسي لئاس لعلو

 ريخ الو «ناسنإلا رهوج انل سكعي رارسألا نامتك نأ كلذ ؟نأشلا اذهبي هنع هللا يضر

 هيلع يلع مامإلا لوقلو اهيف ام كسمت ال ةينآ يف ريخ ال املثم هرس كسمي ال ناسنإ يف
 لقأ رارسألا ءانمأ نأ ملعاو «ةزيبسأ .ترنص هب تيلكت اذاف :«كربسأ كوسا : مالسلا

 نلاومكلا وكر نآل وا رتعألا ف ايتك نش رسما اوفا طحن لاوفالا ةاقنأ نادرو

 مالك اهعيشيو «قطان ناسل اهعيذي ةزراب رارسألا زارحإو «لاعفألاو باوبألاب ةعينم
1, 
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 )١( «نيعلا باتك : يديهارفلا :رظني .اهبهلو رانلا ليقو منهجل مسا :ىظللا 179/4.

 )١( «لوقعلا فحت :ينارحلا ةبعش نبا ١77 «ىفطصملا ةراشب : يربطلا ؛ ”07.

 راد - توريب «فرظتسم نف لك يف فرطتسملا :(م1547١/ه٠805ت) دمحأ نب دمحم نيدلا باهش ؛يهيشبألا (”)

 .؟ال/١ (١٠٠5-١ط) لالهلا ةبتكم



 ا/ 1١

 ةيدرفلا هراثآ هل هئاشفإ مدعو رسلا نامتك نأ ةيصولا هذه نم انل رهظي

 الإ كلذ ىلع ردقي الو «ةنامألاو راقولا ىلع لدي يعامتجا رهظم وهف ؛ةيعامتجالاو
 «قفانملا تامالع نم رارسألا ءاشفإ ْنأل ةيمالسإلا قالخألاب يلحتملا نمؤملا ناسنإلا

 «بذك ثدح اذإ ثالث قفانملا ةيآ» :هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوق يف ءاج ام اذهو

 ا نا اذار نقلك ةنعوت اذار

 نيب ةبحملاو ةقثلا ةعاشإ هجئاتن نمو «ةنامألا ةباثمب رارسألا نامتك ْنأ لدي اذهو

 يضر دايز نب ليمك مالسلا هيلع يلع مامإلا ثح ةيصولا نم رخآ بناج يفو
 تلتحا يلا عيضاوملا نم تناك دقف ماعطلا بادآ يهو ىرخألا بناوجلا ىلع هنع هللا

 ال يذلا مساب ٌمسف ماعطلا تلكأ اذإ ليمك اي» :مالسلا هيلع هلوقب كلذ ىلجتو ًازيح

 الو هب لكاوف ماعطلا لكآو ليمك اي «ءاوسألا لك نم ءافش هيفو «ءاد هعسا عم رضي

 تنأ اذإ ليمك اي ءكلذب باوثلا كل لزجي هللاو ًائيش سانلا قزرت نل كّنِإف ؛هيلع لخبت
 كماعط تيفوتسا اذإ ليمك اي «كربغ هنم قزريو كعم نم فوتسي ؛ءكلكأ لوطف تلكأ
 ,"”(كرجأ كلذب مظعيف كاوس هدمحيل كتوص كلذب عفراو «كقزر ام ىلع هللا دمحاف

 كبلق ىذغتي اميف رظناف «ءاذغلاب موقي بلقلاو ءبلقلا نم حزني ناسللا ليمك ايا
 .””«كركشالو كحيبست هللا لبقي مل ًالالح كلذ نكي ل ْنِإف كمسجو

 ةيوبنلا ةنسلا اهيلع تدكأ ىلا بادآلا نم هلمج ظحالن ةيصولا هذه لالخ نمف

 : اهنم لاجملا اذه يف

 07/١. ءملسم حيحص :يروباسينلا ملسم ؛١/4١ ؛يراخبلا حيحص :يراخبلا )١(

 0١. «ىفطصملا ةراشب :يربطلا ؛ 17١ «لوقعلا فحت :يفارحلا ةبعش نبا (؟)

 .07 «ىفطصملا ةراشب : يربطلا ؛175 «لوقعلا فحت :ينارحلا ةبعش نبا ()
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 نكذَيلَف مكَدَحَأ لكأ اذإ» :هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقل لكألا لبق ةيمستلا

 هلوأ هللا مسب لقّيلف هلوأ يف ىلاَعَت هللا مسا ركذي نأ يسن نإف ىلاعَت هللا مسا

 مسا هيلع ركذي مل يذلا بارشلاو ماعطلا يف ناسنالل ناطيشلا ةكراشمل كلذو ؛"'”(ُهَرخآَو

 ."”«هنم بيصي ناك ام ثيبخلا عنميو اديدج ًاماعط لبقتسي هّنإف هيلع هللا مسا ركذي

 صرح يتلا ةيحصلا دئاوفلاو ةيمالسإلا بادآلا نم ةلمج كانه ْنأ ركذ ام لدتسن

 لخبلا مدعو لكألا لبق ةيمستلا اهنم «هباحصأل اهلاصيإ ىلع مالسلا هيلع ىلع مامإلا

 ناسنإلا لامعأ لوبقب نورقم كلذ نأل ماعطلا ةيعرش نم دكأتلا مالسلا هيلع مامإلا

 نأ بادآلا نمف اريخأو ءاهل لوبق الف لالح نم نكي مل نإف لجو ّرع هللا دنع ةيدبعتلا

 .لكألا نم غارفلا دعب هللا دمحي

 اهدارأ ىلا سسألا ىلع عمتجلا ءانبو ناسنإلا كولس يف رثألا اهل بادآلا هذهف

 .مالسإلا

 يعامتجالا بناجلا :اثلاث

 يف درفلا شياعت ةقيرط لثمي هنأل ناسنإلا ةايح يف ىعامتجالا بناجلا ةيممأل

 ةسسؤم - توريب ؛طوؤانرألا بيعش :قيقحت «نابح نب حيحص :نابح نبا ؛589/7 ؛هيوهار نب دنسم :هيوهار نبا )١1(

 .189/17 :(1941/) ةيملعلا بتكلا راد- توريب ءملسم حيحص حرش :يوونلا ؛ 1/١7١ :(7١-1441ط) ةلاسرلا

 راد - توريب ؛ماحللا دمحم ديعس :قيقحت ءدواد يبأ ننس :(م888/ه716ت) ثعشألا نب ناميلس ءدواد وبأ (؟)

 بعش :(م709١1/ه408ت) يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ «يقهيبلا ؛؟5 )١1940(: ١07/1 ةعابطلل ركفلا

 .1/6 :(0٠199١-١ط) ةيملعلا بتكلا راد - توريب ؛«ينويسب نب ديعسلا دمحم رجاه يبأ : قيقحت «ناميإلا
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 دات يعرب لضوإو نا ريو يعور اريح ذا يعول ةقيرطلا هنع هللا

 رف تاوعو دحلا 'ةاوجلذّيو ؛مراكملا بسك يف اوحوري نأ كّلهأ ْرّم ليَمك ايا

 كلذ نون هك هلأ قلخو الإ 000 ابلق عدوأ ديا نم ام «تاوصألا هعمس عسو يذلا

 درطت امك انهدرطَي يح «هرادحنلا يف ءاملاك اهيلإ ىرج ةبئان هب تلزن اذإف نطل نؤرمفلا

 0 ”«لبإلا ةبيرغ

 لمع نمو ءاهبحاص نع ءالبلا عفدب ةليفك لامعألا هذه لثم نأ سانلا جئاوح ءاضق

 مركأ نم» : : هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقل ةرخآلاو ايندلا يف هللا ةناثأ هيخأل 0006

 الظ ةمحرلا لزت مل ةبرك هنع جّرف وأ ةجاح هل ىضق وأ امب هفطلي ةملكب نمؤملا هاخأ

 .©7«هتجاح ىف رظنلا نم كلذ يف ناك ام ادودمت هيلع

 :لاق دايز نب ليمك نع) :ريخلا يف سانلا دهز ةياور يف مالسلا هيلع هلوقو

 لعمر اع ريق لب نسانلا قهرا رتك دهرا ام: هللا فاحت ار "يتلا ظنا مب ىلع لاف

 لاو ايار يعري ل ناك ولف الحا ريخلل هن" قريقافةجادلا قا فلنا نوقلا هع

 ليبس ىلع لدت اهّنإف «قالخألا مراكم يف عراسي نأ هل يغبني ناكل اباقع ىشخي

 ةنجلا لخدي ال هديب ىسفن يذلاو» : هلآو هيلع هللا نلَص لوسرلا لوقل , © ”(حاجنلا

 للا نسحب الإ دحأ

 «حاحصلا : يرهوجلا ىرحرك «نيعلا باتك : يديهارفلا :رظني .ليللا يفريسلا وهو جالدإلا نم اوجلدي )١(

 ةيييارما نضال

 .19/19 «ةغالبلا جه حرش :يلزتعملا ديدحلا يبأ نبا ؛05/5 «ةغالبلا جف :مالسلا هيلع يلع مامإلا ()

 .077/؟ «عئارشلا للع :قودصلا (*)

 .”51/6 )١9/26(: ةيملعلا بتكلا راد - توريب «ةعيرشلا بحاص لاوحأ ةفرعمو ةوبنلا لئالد : يقهيبلا 2(

 ؛نيدلا مولع ءايحإ :(م١١١1١/ه5٠6ت) دمحم نب دمحم دماح وبأ «يلازغلا ؛ 41/0 «ةوبنلا لئالد : يقهيبلا (0)

 ١١9/1١. «ةيوبنلا ةريسلا :ريثك نبا ؛49/1 «(ت.د) يبرعلا باتكلا راد - توريب



 ليلا

 نواعتلا عوضومل اريبك ًامامتها ىلوأ مالسلا هيلع ًايلع مامإلا نأ كلذ نم حضتي

 ىَلَع اوُيَواَعَيَو# :لجو ّرع هلوقب انيلع هللا هضرف دقف نواعتلا ةيمهألو قالخألا مراكمو
 .204 اَوْدْعْلاَو تلا ىَلَعأوَواَعَت الَو ىَوُقَتلاَومْلا

 مراكم ىلع دكؤي نأ دارأ مالسلا هيلع ًايلع مامإلا ْنِإ لوقلا نكمي اذهيو

 وحن هب ءاقترالاو عمتجملا ءانب يفريبك رود نم احل امل مالسإلا اهيلع ثح يتلا قالخألا

 .هدارفأ نيب مالسلاو ةدوملا ةعاشأو لضفألا

 يحصلا بناجلا :ًاعبار

 مايقلا نم نكمتيل ايحص ادادعإ ناسنالإ دادعإ ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا تصرح

 دق نوكي اذكو ةوكلو هيل لنا دق ىلع نداف وكلت ؛هقتاع ىلع ةاقلملا تايجاولاب

 نم اونكمتيل ءاحصأ سانأ ىلإ يمالسإلا نيدلا ةجاح نع الضف :عمتجملا هاجتا هرود ىدأ

 ءاغتبا «ةيئاقولا لئاسولاو بادآلا تعّرش انه نم ءضرألا عاقصأ يف متاخلا نيدلا رشن

 هيلع هللا ىلص لوسرلا لضف دقلو :ةرخآلاو ايندلا ىف ةداعسلا لينو لجو ّرع هللا ةاضرم

 ُبَحأَو ٌرْيَخ يوقلا ُنمْؤُملا» :هلآو هيلع هللا ىلص لاقف فيعضلا ىلع يوقلا َنمؤملا هلآو

 باب مالسلا هيلع ىلع مامإلا ناك املو :""«ٌرْيَخ لك يفو فيعّضلا نمؤُملا نم هللا ىلإ

 بناجلا اذه لتحاف هجن ىلع راس دقف رابلا هذيملتو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملع

 مالسلا هيلع هتيصو يف ءاج ثيح «نيعباتلاو ةباحصلل هثيداحأو هاياصو يف امهم ازيح

 اعضوم ءاملل اهيف عدو اماعط كتدعم نرقوت ال ليمك اي» :هنع هللا يضر دايز نب ليمكل

 تنأف كلذ تلعف نإف :هيهتشت تنأو الإ ماعطلا نم كدي عفرت الو ءالاجم حيرللو

 )١( :ةيآلا «ةدئاملا ةروس ”.

 .ةهد «ملسم حيحص : يروباسينلا ملسم (5)



 نا ةلقو ماعطلا ةلق نم مسجلا ةحص نإف ل

05 
 7 ودك علو م

 بارشلل اَملَُو ماعَطلل الت : : اثاَلْنَأ ُهَْطَب ملْسُمْلا لَعْجَي نأ نإ ةرانشإ هلعف

 ميد ءاعو يمَدآ أَم اَم» : هلآو هيلع هّللا ىلص لوسرلا لوقل "”ِسفّنلل

 2 رب دارل

 ثلثو هبارشل ثلُثَو هماعطل ثلثف َةَناَحَم ال َناَك نإف بلص َنْمقُي تاَلكأ َّمَدآ ِنْبا

 يسقي ميشلا نألا هج كيو دسفلا لاانعلو :ققاذلا ماظنلا ىلع ديكأت اذهو 000

 اعلا نع هبحاص فعضيو ةنطفلا ليزيو ,مونلا بلجيو «ندبلا لقثيو ةيلقلا

 صوصخ+بب هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا هيلإ راشأ ام اذهو نادبألا ةحص ماعطلا ةلق فو
1 

 ١ ب اوموص» :هلوقب ماعطلا ةلق وهو مايصلا

 ءارجإ وهو ءهمسجو مئاصلا ةيسفن ىلع هريثأت هل يئاذغ ماظن نذإ موصلاف

 ,عوجلاب ةجلاعملا عاونأ لضفأ لثميو «ةيضرملا تالاحلا نم ريثكل يئاقو ريبدتو يجالع

 نأ اريخأ ملعلا تبثأ ذإ ءضارمألا ضعب ةجلاعمل ابروأ هب تأدب جالعلا نم عونلا اذه
 69 320006 ع 6-5 ملا هسا اس عاف

 : جالعلا يف ةيودألا مادختسا ىقومعت لق دئاوف عوجلل

 :(م11/::/ه1117تز ةعمج يلع دبع :يزيوحلا :رظني .ًائيرم هدجوو هبيطتسا ماعطلا ءارمتسا :هئرمتست (1)

 18٠. ,١شماه /4 :(4١-591ط) رشنلاو ةعابطلل نايليعامسإ ةسسؤم - مق «نيلقثلا رون ريسفت

 )١( «لوقعلا فحت :ينارحلا ةبعش نبا ١1775 «يفطصملا ةراشب : يربطلا ؛ 0١.

 ١57//7817. «ةغالبلا جف حرش :ديدحلا يبأ نبا ؛779/7 «يفاكلا :ينيلكلا (؟)

 .1ا/ا//4 «ىربكلا ننسلا : يئاسنلا ؛ 18/4 ءيذمرتلا ننس :يذمرتلا (5)

 يعارزلا باويأ نب ركب يِبأ نب دمحم نيدلا سم ؛ةيزوجلا ميق نبا ؛١/575 «نيدلا مولع ءايحإ :يلازغلا (0)

 .17 ١2شماه ؛(ت.د) ةيملعلا بتكلا راد -توريب «يوبنلا بطلا :(م1700/ها/51ت)

 فصوو بوبجحملا ةلماعم يف بولقلا توق :(م849/ه5/87ت) يثراحلا ةيطع نب يلع نب دمحم ؛يكملا بلاط وبأ (1)

 ؛(119١ا1-١7ذط) ةيملعلا بتكلا راد - توريب ءدوسلا نويع لساب :قيقحت ءبوبجحلا ماقم ىلإ ديرملا قيرط

 :قيقحت «رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا :(م9١١1/ه7٠7ت) دمحم نب كرابملا نيدلا دجم ءريثألا نبا 17

 .11/7 :(4١-540ط) نايليعامسإ ةسسؤم - مق «يحانطلا دمحم دومحم «يوارلا دمحأ رهاظ

 7١١. «ميركلا نآرقلا يف بطلا عم :زوقرق ؛107 «(ت.د) (ط.د) يحورلا ءافشلا :فيطللا دبع «يدادغبلا (1)
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 عبشلا ىلع لكألا) :هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوق ءاج كلذ ىلع ًاديكأتو

 لا ترو

 اثيدح ملعلا معد دقو ضارمألا ضعبب ةباصإلا يف ببس لكألا يف طارفإلا نإ

 بولقلا ةحصو «ماقسألا نم ماسجألل ةحص عوجلاو موصلا يفف ثيداحألا هذه ةحص

 ,عوجلا ةمكحلا رون» :هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاقو «"”رطبلاو نايغطلا مقس نم

 ئفطيف اوعبشت الو مهنم وندلاو نيكاسملا بح هللا ىلإ ةبرقلاو « عبشلا هللا نم دعابتلاو

0 

 ليطعت يف ببسو لجو ّزع هللا نع دعبلا بابسأ دحأ عبشلا ْنَأ ركذ امم انل ودبي
 ليصحتو ةمكحلا ىلإ لوصولا بابسأ دحأ عوجلاو ماعطلا ةلق نأو «لقعلا ةفيظو

 .ةيقالخألاو ةيحورلا تالامكلا

 يركسعلا بناجلا :اسماخ

 َنذأ# : لجو رع هلوقل ةليعم فادهأو تايشأل مالسولا 2 برحلا ةعرش

 8 دانا قوس يلق هللا راو وتل لاب نيو ان ةونلل

 ٌعَيِبَو ٌعِماَوَصْتَمدُهَل ضْعَبِب قي ىلاملا هللا ٌعُهَد لولو هللا انو اولوفت ترا نإ نخريف

0 5 0 3 5 3 

 ٌمهِراَيد نم اوُجِرْخَأ َنيذلا

2 

 ْيوَعَل هللا نإ ُهُرصِنَي نم ُهّللا ن َرصْنَيَلَو ريثك هللا مما اًهيفٌْركَدُي ُدِجاَسَمَو ُتاَوَلَصَو
 0 28 را ل ل وب فوات ا وللا , فالف لل اكن 7 3 سا (ة)وي ع

 ليخلا طابر نمو ةوق نم متعطتسا اممهل اودعأَو #9 :لجو رع هلوقو ٠ 4 ٌريِزَع

 )١( ةثعبلا ةسسؤم -مق «ةيمالسإلا تاساردلا مسق :قيقحت ؛يلامألا :قودصلا ؛554/5 «يفاكلا :ينيلكلا )ط١-

. 57 

 .175/0 ءءايحألا بيذَه يف ءاضيبلا ةجحم ا :يناشاكلا ضيفلا ؛70/8١ «نيدلا مولع ءايحإ :يلازغلا (؟)

 ١59. «قالخألا مراكم :يسربطلا ؛00/8١ ؛نيدلا مولع ءايحإ :يلازغلا (")

 .19-50 :تايآلا «جحلا ةروس (5)
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 ًأوقفنت اَمَو ْمُهُمَلْعَي هللا ْمُهَبوُمَلعَت ال دهنو د نم َنيِرْخآَو ْركوُدَعَو هُللاَوْدَع هب وُبهْرَت
 ."#74 ىوُملظت ًالزتنَأَو ركحْيَلإفوُي هللا ليبَس يف ءيش نم

 بادآلاو دويقلا نم ريثكلا بورحلا ىلع تضرف ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ ىفخي الو

 ةلافرلا ظفب اكتسو ةةيعنلا نعد اغاقوب ايداع يوان املا انقلاب اهيحن دب اكيلخملا

 نس ال ةافطلا بط: ىهف «ناستالا ةماركو قتلا نح اغافد اهتلعجتو:: ةيواعسلا

 لوسرلا ناكو «مالسإلا حور نع ربعت يتلا ةيقالخألا دعاوقلا ةلمج نم يهو ءءايربألا

 هتوعد لبق ودعلا لاتق نع ىمن ثيح هباحصأل اياصولا نم رثكي هلآو هيلع هللا ىلص

 نقحو مالسلا ةيلمع قيقحتل ةيملسلا قرطلا عابّتا هباحصأ ملعُي ناكف مالسلا ىلإ

 1 ا ل ا

 ىلإ لصيو ًامامت قرطلا لك دفنتسي ناك امدنعو «"”حالصإلاو ةيادهلل ًادهاج لمعي

 متيقل اذإو» :ًالئاق ودعلا ءاقل دنع هباحصأ يصوي ناك ؛نيكرشملا عم دودسم قيرط

 اهيلإ مكوباجأ ام نهتيأف ثالث لاصخ ىدحإ ىلإ مهوعداف نيكرشملا نم مكودع

 مهوملعأو نيرجاهملا راد ىلإ مهراد نم لوحتلا ىلإ مهوعدا مث مهنع اوفكو ءاولبقاف
 اولختي نأ اوبأ نإف نيرجاهملا ىلع ام مهيلع نأو نيرجاهملل ام مهل ناك كلذ اولعف نإ

 نينمؤملا ىلع يرجي يذلا هللا مكح يرجي نيملسملا بارعأك اونوكي نأ مهوربخأف اهنع
 اوبأ مه نإف نيملسملا عم اودهاجي نأ الإ بيصن ةمينغلاو ءيفلا يف مهل نوكي الو

 هللاب اونيعتساف اوبا نإف مهنع اوفكو مهنم اولبقاف مكوباجأ نإف ةيزجلا مهولأسأف

 .””(مهولتاقو

 5١. :ةيآلا لافنألا ةروس )١(

 ريغ هاروتكد ةحورطأ ؛يركسعلا هركف يف ةسارد مالسلا هيلع يلع مامإلا :نسحلا دبع رصان يركش ءيحايملا (؟)

 .57 )5١١0(2 بادآلا ةيلك - ةرصبلا ةعماج «ةروشنم

 لبس :(م165/ه947ت) يح لاصلا فسوي نب دمحم ؛يماشلا ؛ «ملسم حيحص :يروباسينلا ملسم (7)
 ١*4
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 ىلإ هثعب امدنع مالسلا هيلع ًايلع مامإلا هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىصوأ دقو

 2 هكلسألا ل مهوعدي نميلا لهأ

 بورحلا دعاوقب هشيج مزلأو اياصولا كلتب مالسلا هيلع يلع مامإلا مزتلا دقو
 تناك امك ًامازتلا دعاوقلا رثكأ نم لعلو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا اهعضو يتلا ةفاك

 م تولسال 1ع السلا هيلع ولع ءانإلا منا دقو داما قذتحن ىلخ هيطرخم

 ةلردلا قار تسأل او هناا ديوييات لجل سداد ننصح نلف هوجن 40 داك

 ةكرعم ف ثدح ام اهنم هيضراعم عم ةرمتسملا هتالواحم يف كلذ ظحالنو ةيمالسإلا

 مهمادقإ ببس نع هنولأسي ةفوكلا لهأ نم ماوقأ مالسلا هيلع هيلإ ماق امدنع لمجلا

 لمه عمج هللا لعل ةرئانلا ءافطإو حالصإلا ىلع» :مالسلا هيلع مهل لاقف «موقلا ىلع

 ام مهانكرت» :لاق ؟انوبيجي مل نإو اولاق ««نوباجأ دقو «مهبرح عضيو انب ةّمألا هذه

 ل نع مهانعفد» :لاق ؟انوكرتي مل نإف :اولاق ءانوكرت

 لك عابتاب هركسع يصوي مالسلا هيلع يلع مامإلا ناك نيفص ةكرعم يفو

 امدنع كلذو تارايخلا رخآ برحلا لعجو نيملسملا ءامد نقحل بيلاسألاو لئاسولا

 يح كأديي نأ الإ لاتقب موقلا أدبت نأ كايإو» :ًالئاق هنع هللا يضر رتشألا ىصوأ

 راذعإلاو مهئاعد لبق مهلاتق ىلع مهضغب كلمحي الو مهنم عمستو مهوعدتف مهاقلت

 هللا يضر دايز نب ليمك لسرأ امدنع ةيلج اياصو تناكو :«"7...ةرم دعب ةرم مهيلإ

 هج

 -١ط) ةيملعلا بتكلا راد - توريب ءضوع دمحم ىلع ؛دوجوملا دبع دمحأ لداع :قيقحت «داشرلاو ىدمهلا

 191 5/5 ١.

 ٠١1/4/7. «يزاغملا :يدقاولا :رظني )١(

 .596/5-515 «لسرلا خيرات :يربطلا ؛ ١0١ ؛لمجلا ةعقوو ةنتفلا :يبضلا (1)

 .0757/7 «حوتفلا باتك :مثعأ نبا ؛0757/5 «لسرلا خيرات : يربطلا (؟)
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 كلذ ىلع لدي امبو «'”نيملسملا ءامد نقحو لاتقلا نع فكلل نيفص يف ةيواعم ىلإ هنع

 نوجراخ موقلا ْنِإ نينمؤملا ريمأ اي) :هل ليق امدنع جراوخلا عم مالسلا هيلع هفقوم ًاضيأ

 ."”«نولعفي فوسو ينولتاقي ىح مهلتاقأ ال ينإف مهوعد» :لوقيف «كيلع
 دعب الإ فيسلا ىلإ أجلي مل ذإ «ةيعافد تناك مالسلا هيلع هبورح نأ ينعي اذهو

 فالله فنجال يقم نأ هيلع وع دل سل تأ رند ل سياتل كولا لطب أ

 ليمك اي» :هنع هللا ىضر دايز نب ليمكل ىرخألا ةيركسعلا هاياصو نمو «ةيركسعلا

 اننا مامإ عم الإ وزغ ال

 هنم ىْشْحي ودع نيملسملا مهدي نأ الإ «رئاجلا مامإلا عم داهجلا زوجي ال اذه ىلعو هيلإ

 الإ داهجلا زوجي ال ليقو ؛”هبئانو مامإلا نذإ ريغب ذئئيح بجيف «مالسإلا ةضيب ىلع

 )١( «بقانملا : يمزراوخلا :رظني 73737.

 45/١. ؛ناظقيلا ةربعو نانجلا ةآرم : يعفايلا ؛١57 «بقانملا : يمزراونملا (؟)

 ليقو «هيف لدعف ةيهلسملا وزعنأ قت انين لارع قم رك و: قحاب «ىمظعلا ةيالولا بحاص وه لداعلا مامإلا (")
 فصتتي يتلا تافصلا نم ةلمج كانهو «طيرفت الو طارفإ ريغ نم هعضوم يف ءيش لك عضوب «هللا رمأ عبتي يذلا

 يضر رتشألا كلام يباحصلا ىلإ مالسلا هيلع يلع مامإلا ةيصو لالخ نم اهيلع فرعتلا نكمي لداعلا مامإلا امي

 ؛كاوه كلماف حلاصلا لمعلا ةريخذ كيلإ رئاخذلا بحأ نكيلف» :الئاق هرمأ ذإ رصم رمأ هالو امدنع هنع هللا

 ةمحرلا كبلق رعشأو ءتهرك وأ تبحأ اميف اهنم فاصنإلا سفنلاب حشلا ْنإف ءكل لحي ال امع كسفنب حشو
 وأ نيدلا يف كل خأ امِإ :نافنص مهْنِإف «مهلكأ منتغت ايراض اعبس مهيلع ننوكت الو ءمُب فطللاو مهل ةبحنلاو

 «لاتخم لك نيهيو رابج لك لذي هللا نإف «هتوربج يف هب هبشتلاو هتمظع يف هللا ةاماسمو كايإ ...قلخلا يف كل ريظن

 قوما هنيسلا لكيلا: ةلميغر نج قوهف كلذ نو قاله ةضاخ همر كانيش قم داك تش اننا تعمل
 :رظني .«...اهناوأ لبق رومألاب ةلجعلاو كايإو ...ةيعرلا اضرل هعمجأو لدعلا يف اهمعأو قحلاب اهطسوأ كيلإ

 رجح نبا ؛76١ :لوقعلا فحت :ينارحلا ةبعش نبا ؛817/7-45 «ةغالبلا جمن :مالسلا هيلع يلع مامإلا

 ١7١. /7 «(ت.د) ةفرعملا راد - توريب «يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف :ينالقسعلا

 ."0/11 «ةعيشلا لئاسو :يلماعلا رحلا ؛175 ؛لوقعلا فحت :ينارحلا ةبعش نبا (5)

 -"؟ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق «ةيهلإلا ةيالولا :نمؤملا دمحم ءيمقلا ؛0/١7 «يفاكلا :ينيلكلا :رظني (0)
 حت



 ك١

 افلا نس هنأ ذل: ةملسملاا طوخلا هنكل هيأر ىلإ عجري نأ يغبنيف :مهدجاوت

 ."”ههلتاقمو مهيلإ جورخلا بلطتت ةماعلا ةحلصملا ْنأل مهودع ةأجافل

 يلع موصعملا مامإلا عم ةكراشملل هنع هّللا يضر دايز نب ليمك مزلأ ام اذهو

 يف هتكراشم اّمأ «نيملسملا عم ةيمالسإلا ةلودلا دودح لخاد هبورح يف مالسلا هيلع

 فسوي نب جاجحلا يومألا يلاولا دض ثعشألا نب نمحرلا دبع ةروث يف ءارقلا ةبيتك

 يف ةكراشملا نم هنيد هيلع متح امن «ءايربألا دض فسعتلاو ملظلا نم هآر امل يفقثلا

 .ةروثلا كلت

 نذإ نم هيف دبال مالسإلا ىلإ ةوعدلا ليبس يف داهجلا نأ هلك كلذ نم ودبيو

 هيلع قداصلا مامإلا لوق كلذ ىلع لديو لاملاو سفنلا نع عافدلا نوكي نأ الإ مامإلا

 نذأي 1 نإو 00 وهف هلام نود لتقف نمو «لداع مامإ عم بجاو داهجلا» : مالسلا

 نيلداعلا عم داهجلاو مهل ًائيكمت نيملاظلا ىلإ زايحنالا ْنأل ءاصاخ ًانذإ هبئان وأ ؛مامإلا هل

 .””(مالسإلل اتيبثت

 هللا يضر دايز نب ليمكل مالسلا هيلع يلع مامإلا ةيصو ْنأ ظحالن قبس امبو

 نايك ظفحو عمتجملاو درفلا ىلع اهتيمهأ ال امّنِإو «ةيوفع نكت مل بناجلا اذه يف هنع

 ئدابم ىلع ةظفاحلا ةيصولا كلت فادهأ نمو «ةبيرغلا ميهافملا نم اهتيصخشو ةّمألا
 هج

 .:غ:ة/١ (٠5ا/

 حتف :(م1679/ه975ت) ايركز نب دمحأ نب دمحم نب ايركز «يراصنأل ا 649 ,عومجملا :يوونلا )١(

 .599-79/8/7 :(998١-١ط) ةيملعلا بتكلا راد < توريب ؛باهولا

 ؛105 /؟ ,.(١٠٠5-7ط) نايراصنأ ةسسؤم - مق «مالسلا هيلع قداصلا مامإلا هقف :داوج دمحم «ةينغم (”)

 .7379 :(91١/ا/) ةيراجتلا مارهألا ةعبطم -- ةرهاقلا «مالسلا هيلع قداصلا رفعج مامإلا : ميلحلا دبع «يدنجلا



 ةا/ ١

 هيلع يلع مامإلا امي عتمتي ىلا ةيركسعلا ةفاقثلا ىلع لدي اذهو يمالسإلا نيدلا

 دنجلا بيدأتو شويمجلا رييست يف دنجلاو ةداقلل ةظوفحملا هاياصو هل تناك ذإ مالسلا

 سراف) :ِهّنأب مالسلا هيلع هل "”داقعلا فصو ءاج دقف «دالبلا ناكسل مهتلماعمو

 يف دهاز سأبلاب هنأل هاوقتو هسأب داهجلا يف هباشتيو «هايندو هنيد ةعاجشلا يف ىقالتي

 .(هللا ىلع لبقم ايندلا ف دهاز ىوقتلابو «هللا ىلع لبقم ايندلا

 ىملعلا بئاجلا ءاسداس

 همولع رشن ىلع لمع لب يملعلا بناجلا مالسلا هيلع يلع مامإلا لمهي مل

 لاثمأ ةنمؤملا ةوفصلا نم ةعامج هدي ىلع جرخت دقو ؛كلذل ةسردم دجاسملا نم ًاذختم

 ةضرف دتجو املك مالسلا هيلع هيلع ىف ليدي ناكف:هتعامللا نضر دايز نب: ليمك

 ىلص لوسرلا لوق كلذ ززعيو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملع باب هنآل «كلذل

 ةنيدم انأ» :هلآو هيلع هللا ىلص هلوقو "''«اهُبأب ٌيِلَعَو ةّمكحلا ٌراد اَنأ» :هلآو هيلع هلل

 ."””(امباب يلعو ملعلا

 نب ليمكل همالك ًاهجوم بناجلا اذه يف مالسلا هيلع ىلع مامإلا نع يور دقو

 سرحت تنأو كسرحي ملعلا ؛لاملا نم ريخ ملعلا ليمك اي» : الئاق هنع هللا يضر دايز

 اي «هلاوزب لوزي لاملا عينصو «قافنإلا ىلع ءوكزي ملعلاو ةقفنلا هصقنت لاملا للملا

 دنمب ةنوادحألا ليهو را هتايعت ف ةعاطلا نامتألا :قسكر هدو تاني قرد ملعلا ليبك

 ؛ءايحأ مهو لاومألا نازخ كله ليمك اي ؛هيلع موكحم لاملاو «مكاح ملعلاو «هتافو

 5١5-/701. «مالسلا هيلع مامإلا ةيرقبع )١(

 .501/0 «يذمرتلا ننس : يذمرتلا (؟)

 نايراصنأ ةسسؤم - مق «نارمع اضر ليبن : قيقحت «بقانملا يف بقاثلا : يسوطلا ؛ 6 ؛يلامألا :قودصلا (؟)

 ١175١. ياحوحا_؟ط)
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 انهه ْنِإ ؛ةدوجوم بولقلا يف مهلاثمأو «ةدوقفم مهنايعأ رهدلا يقب ام نوقاب ءاملعلاو

 ايد و 0 ةنيصأ ىلب «ةلمح هل تيس اوله ويع ىلإ راشأو امج ًاملعل

 ."””(هحتفأ انأو الإ ملع نم ام ليمك

 هرشنب ومني دلاخ لوألاف ؛ملعلا ةيمهأ ىلع مالسلا هيلع يلع مامإلا دكؤي

 امأو نامزألا رم ىلع نوقاب ملعلل اعبت ءاملعلاو ؛قافنإلا هصقني لئاز يناثلاو هقافنإو

 نكل «مهئانف دعب محلاومأ ىشالتتو نامزلا مكب لاط امهم مهل ءاقب الف لاومألا باحصأ

 ءالوتهف ءيعرشلا 'هنلعلا انينسالو: ملعلا قومتكي نيذلاق ريخلاب امئاد ًانرتقم.نسيلا ملعلا

 + اجو ره هلو هللا ةمحر نع داعتبالاب مهيلع سانلا اوعديو هتمحر نم هللا مهدرطي

 يف ِساّنلِ ُهاَنَيِب ام دْعَب نم ىَنُهْلاَو تاَنّيَبْلا نم اَمْلرنَأ ام َنوُمْتُكِبَن يذلا نإ9
 نوزنكي نمب ًالاح هبشأ مهف : 274 ىوُعءاّللُمُهْمَعَْيَو ُهّللاْمُهتَعلِي كنّلوأ باتكحلا

 7 لف اح تومب ملعلا تومي كاذنيحو ءاموقفني الو لاومألا

 رثأ نم هل امل سانلل هنايبو ملعلا بلط يف ةموادملا ىلع زيكرتلا ركذ ام انل رهظيو

 .ةرخآلاو ايندلا يف ناسنإلا ىلع

 ليعامسإ نب يلع نسحلا وبأ «ةديس نبا ؛197/5١5 :حاحصلا :يرهوجلا :رظني .عيرسلا مهفلا :نقللا )١(

 ؛(ت.د) يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد - توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةنحجل : قيقحت ءصصخملا :(م77١٠1/ه408ت)

 ١/”. اق

 17١. «لوقعلا فحت :يئارحلا ةبعش نبا ؛7/5 «ةغالبلا جف :مالسلا هيلع ىلع مامإلا (؟)

 0١. ؛ىفطصملا ةراشب :يربطلا ؛١7١ «لوقعلا فحت :ينارحلا ةبعش نبا (")

 ١09. :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (5)

 ةسسؤم - مق «تابيغملاو ملعتلاو ملعلا هثارت نم بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ مامإلا ةعوسوم :يشرقلا (0)

 مامإلل يسايسلا باطخلا يف ملعلا :ميهاربإ ءنوضيب ؛١٠-9/7 4250١ 7- ١ط) ةيمالسإلا فراعملل رثوكلا

 نماثلا ددعلا «ةيمالسإلا تاساردلل ريدغلا زكرم نع ةرداصلا جاهنملا ةلجم يف روشنم ثحب «مالسلا هيلع يلع

 )5١١7( 115-١730. ةنسل نورشعلاو
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 يداصتقالا بناجلا :اعباس

 ظفحب هتقالعو هتيمهأل بناجلا اذهل اريبك امامتها مالسلا هيلع ىلع مامإلا ىلوأ

 يداصتقالا ماظنلا يف مهملا بناجلا وه يعامتجالا بناجلا نأل ءناسنإلا ةمارك

 ليمك انل دروأ دقو ؛ءىرخألا بناوجلا نم هريغ نود ةاكزلا درومب درفني اذهلف يمالسإلا

 يف ةكربلا ليمك اي» :الئاق مالسلا هيلع مامإلا ةيصو يف ءاج ام هنع هللا يضر دايز نب

 يكنس لع قنصعلاو د نيسولا ةانناوطوكقاكرلا ءاطعإ ىمنأملا

 ليلقتلو سانلا نم ةليلق ةئف يديأ يف تاورثلا عمج مدعو نزاوتلا قيقحتلو

 نم يهو ةاكزلا عفد ةيمهأ تءاج هيف كرابتو لاملا يمنتو «عمتجملا يف ةيقبطلا داقحألا

 دارفأ نيب ةورشلا عيزوتل ةليسو ربخ امهدع نكميو يعامتجالا لفاكتلا تاجرد ىلعأ

 َنيِِماَعْلاَو نيكاَسَمْلاَو ءاَرَففْلل تاَقَِصلا اَمَّنِإ# : لجو ّرع هلوقل لداع لكشب عمتجما

 هللا نم ةضيرف ٍليَسلا نْناَو هللا ٍليِبَس يِفَو َنيِمِراْعْلاَو باقرلا يِفَوْمُهُبولك ةفلَوُمْلاَو اهيل
 . "ريك ُميلَع ُهللاَو

 ةباق مه شاملا نيف فاقدصتلا نقدم نأ ةمركلا ةنآلا نسف اعل ودنبو

 .فاننعأ

 0١. ؛ىفطصملا ةراشب :يربطلا ؛١17 «ءلوقعلا فحت :ينارحلا ةبعش نبا :رظني )١(

 5١. :ةيآلا «ةيوتلا ةروس )١(

 «مهررص ةدشل نولئاسلاو نوجاتحملا مه نيكاسملاو «نولأسي ال مهو لاومألا نم مهل ةيافك ال نيذلا مه ءارقفلا هر

 نع مهرش عفدو مهيولق فيلأت ممي دري نيذلا مه مهيولق ةفلؤملاو ءاهتيابج يف ةاعسلا مه اهيلع نولماعلاو
 نويدلا مهتبكر نيذلا مه نومراغلاو «مهباقر كف ىلع ةاكزلاب نونواعيو «نوبتاكملا مه باقرلا فو «مالسإلا

 عمجأ مهيف ىعاريو ءرافسألا يف مب عطقنملا مه ليبسلا نباو ءداهجلا وه هللا ليبس فو «داسف الو ةيصعم ريغ يف

 نأ «سامخألا نم مهنكمت عم مشاه ينب نم نوكي ال نأو :ةلادعلا ناميإلا ةعيرأ طورشب مكوولق ةفلؤملا الإ

 قيرط ىلإ يداحلا داصتقالا : يسوطلا :رظني .كولمملاو ةجوزلاو «دلولاو نيدلاولا نم هتقفن ىلع ربجي نمت نوكي

 نب مينغ ؛ميهاربإ نب رساي :قيقحت «يناعمسلا ريسفت :يناعمسلا؛ 587 :(141/4) مايخلا ةعبطم - مق ؛داشرلا
 ماكل



1 

 يه ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا نم ةطبنتسملا يمالسإلا داصتقالا لوصأ ْنإو

 نوناق نأل ءفورظلا ربغت مغر ناكمو نامز لكل اهتيحالصل ليدعتلا لبقت ال ةتبا

 رداق هنأ روصعلا رم ىلع ىمالسإلا داصتقالا تبثأ دقو ضرألا لهأ ذاقنإل ءاج ءامسلا

 (0) .. نا ا و 5: : 0
 .' 'رقفلا نم ةيرشبلا ذاقنإو عيمجلل ديغرلا شيعلا ريفوت ىلع

 ةيهقفلا صنع ىلا يضر دايز نب ليمك تايورم

 اهاور يتلاو هنع هللا يضر دايز نب ليمك تامامتها تلان يتلا ةيهقفلا لئاسملا نم

 يف ةدش الو ضرف يف ةصخر ال ليمك اي» :ةيهقفلا ةدعاقلا مالسلا هيلع هملعم نع

 لجو ّرع هللا نإ ليمك اي» مالسلا هيلع هلوقو :"”(لضاف مامإ نم الإ لفن الو "'ةلفان

 ماظعلا لاوهألل انيديأ نيب لفاونلا لمع انمدق امّنِإو ءضرف ام ىلع الإ لئاسي ال
(5 4 5 7 1 

 يف اهبلط يف توافتت ناسنإلا امب موقي يتلا ةيدبعتلا لامعألا نأ كلذ نم حضتي

 .لجو نع هللا ةاضرم لينل ناسنإلا اب برقتي ىلاو «ضئارفلل

 لج

 1١١8-1١7. /1572يزارلا ريسفت : يزارلا ؛"71؟- 19917(:70/7-١ط) نطولا راد  ضايرلا«سابع

 )١( قيقحتلل ىتجملا ةسسؤم - توريب «ةملوعلا هقف :ينيسحلا دمحم «يزاريشلا )ط١-35٠١7(: ١5.

 ءعوطتلاو «بحتسملاو «بودنملاب ىمسملا وهو «ضئارفلا ىلع ةدايز بجاو لكو ةدايزلا نع ةرابع ةلفان (1)

 ركب وبأ :رظني .نايحألا ضعب يف هكرتي يأ ؛هيلع موادي ملو ءهلآو هيلع هللا ىلص يلا هلعف ام :ًاحالطصاو

 - ناتسكاب «عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب :(م91١1١/ه0417ت) دوعسم نب ركب وبأ نيدلا ءالع «يناشاكلا

 -"7ط) ركفلا راد < ايروس ؛يهقفلا سوماقلا :يدعس «بيبح وبأ ؛180/١ )١-١1983(, ةيبيبحلا ةبتكملا

 ."و/1 44

 .01 «ىفطصملا ةراشب : يربطلا ؛ 175 «لوقعلا فحت :يئارحلا ةبعش نبا (؟)

 .07 «ىفطصملا ةراشب :يربطلا (5)



 اك

 ةريسلا هنع هللا يضر دايز نب ليمك اهاور يتلا ىرخألا ةيهقفلا لئاسملا نمو

 ضوخي هنع هللا يضر ًايلع تيأر) :ًالئاق ىور ثيح مالسلا هيلع يلع مامإلل ةيلعفلا

 ."”(هيلجر لسغي لو ىلصف دجسملا لخد مث «رطملا ءام

 ضوحلا دعب ةالصلا نيملسملل زوجيو رهاط رطملا ءام نإ لوقلا دارأ كلذب وهو
 تحف نهنيو ةيركحا علا ان املا جم ركخلاف كو ل: لجو ره ةلوقل دق

 يبأ نع بابلا يف ءاج دقو ؛"''4 َماَدُقألا هب تبتُيَو كحِووأُك ىَلَع طِبرَيِلَو ناطّيَشلا ٌرْجِر
 00 دقف رطملا ءام هاري ءيش لك» :لاق مالسلا هيلع هللا دبع

 ةيخيراتلا منع مثلا يضر دايز نب ليمك تابيورم

 ممألا براجت ىلع اهب علطي راونأ ةاكشمو «ربدت نمل نامزلا ةآرم وه خيراتلا ملع
 5 ٠ 3 نا (5) سيما 6 1

 قالخألا مراكمو ؛فرظتست هنم ةبوجعأ لكو «فرعُت هنم ةبيرغ لكف ؛لقاعلاو قمحألا

 ا ا هس هر يلد | ةسايس بناداوب نيينقتا دع اينلاغمو

 متاح تنب ةنافس مودق ربخ هنمو مالسلا هيلع يلع مامإلا نع هلقن ام اهرهشأ

 .0ا/ا//4 ؛لامعلا زنك : يدنحلا يقتملا )١(

 )١( :ةيآلا «لافنألا ةروس ١١.

 ثوحبلا عمجم يف هقفلا مسق يف نيققحلا نم ةبخن ؛بلطملا ىهتنم : يلحلا رهطملا نبا ؛ 17/7 «يفاكلا :ينيلكلا ()

 )/١1919(: 50/١. ةسدقملا ةيوضورلا ةناتسالا يف رشنلاو عبطلا ةسسؤم - دهشم «ةيمالسإلا

 دبع دمحأ لداع ؛هللا ضوعي دمحم يلع :قيقحت «تايفولا تاوف :(م1757/ه755ت) ركاش نب دمحم ؛يبتكلا (5)

 .0ا//١ )1١-5٠٠١(, ةيملعلا بتكلا راد - توريب ءدوجوملا

 4/١. ,كولملاو ممألا خيرات يف مظتنملا :يزوجلا نبا :رظني (0)



 لدح

 ءارمح ةيراج تفقو ؛2"”ءيط ايابسب نأ امل بلاط يبأ نب ىلع لاق) :الئاق ''”يئاطلا

 تيسن تملكت املف «...ةماهلاو ةماقلا ةلدتعم ,29فينألا ءاىش ل نك لا

 يب تمشت امو ىنع ىلخت نأ تيأر نإ ...دمحم اي :تلاقف ءاهتحاصف نم تيأر امل الامج

 وبأ ىكي يئاطلا ةعيبر نب مزخأ نب يدع نب سيقلا ئرما نب جرشحلا نب دعس نب هللا دبع نب متاح يئاطلا متاح )١(

 ةيرحسن وابكا ةيجع نومأو نام متاحل تناكو ءهدوجب لثملا برضي ؛دجن لهأ نم ناك «يلهاج رعاش «ةنافس
 هللا ىلص لاقف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلا دنع متاح ركذ ليقو ءركذلاو ةعمسلا اهنم هدصق ناك ءهمرك يف

 خيرات :ركاسع نبا ؛؟47/70 «يناغألا :يناهفصألا جرفلا وبأ :رظني .«هكردأف ًارمأ دارأ كاذ» :هلآو هيلع

 .161/؟ ,مالعألا :يلكرزلا ؛؟570/؟ «ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا 03/١١" :ءقشمد

 ةيرس يف مالسلا هيلع يلع مامإلا ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا يف هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا هجو امدنع ءيط ايابس )1١(

 هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ امب ءيج يتلا ايابسلا نمض نمو ىبسف (سلفلا) ءيط منص مدهل ءيط دالب ىلإ

 مالسلا هيلع يلع مامإلا اهيلإ راشأف «ةينارصنلا ىلع ناكو ماشلا ىلإ بره يذلا يئاطلا متاح نب يدع تخأ

 باغو دلاولا كله هللا لوسر اي) :تلاقف هيلإ تماقف ايابسلاب رم امدنع هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ملكت نأ

 قلطأف «هلوسر نمو هللا نم رافلا» لاقف متاح نب يدع تلاق «كدفاو نم» لاق كيلع هللا نم يلع ننماف دفاولا

 ّىح يدع جرخف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب قحلي نأ هنم تبلطو اهيخأ ىلع ماشلا تمدق ح اهحارس

 تاقدص ىلع هلآو هيلع هللا ىلص هلمعتساو ملسأف مالسإلا هيلع ضرعو هلآو هيلع هللا ىلص لوسر ىلع مدق

 ١111/9-1١0. «لسرلا خيرات :يربطلا ؛”77-١/١7 :؛تاقبطلا :دعس نبا :رظني .هموق

 نطاب يف داوس ليقو «ةرمح يف داوس وه :ليقو ءءاضيبلا ةأرملا ةفش ولعي داوس وهو «سعللا نم فصو ءاسعل (*)
 .5//501 ؛برعلا ناسل :روظنم نبا ؛7014/0 «ةغللا سياقم مجعم :ايركز نبا سراف :رظني .ةفشلا

 ؛ 187 /١١١1ق ءصصخملا :ةديس نبا :رظني .ءافلَذ ةأرماو ْفَْلْذَأ لجر ةبنرألا رّمصو فنألا ّرصق وهو ءافلذ (4)

 501١. «ةغالبلا ساسأ :يرشخمزلا ؛9/١1١١ «برعلا ناسل :روظنم نبا

 مساقلا نب ليعامسإ يلع وبأ ؛يلاقلا ؛7/١١1 ؛نيعلا باتك :يديهارفلا :رظني .قنعلا ةليوط ءاطيع (5)

 ١١50/7. ءحاحصلا :يرهوجلا ؛140/7 :(ت.د) (ط .د) يلامألا :(م471//ه757ت)

 ؛يزاوهألا تيكسلا نبا :رظني .اليلق ةبنرألا فارشاو اهالعأ ءاوتسا عم فنألا ةبصق ةعفترم يأ فنألا ءامش (5)

 ةيكيلوثاكلا ةعبطملا - توريب ؛يبرعلا ناسللا ف يوغللا زنكلا :(م608/754ت) قاحسإ نب بوقعي فسوي وبأ

 سماخلا نرقلا/يرجحلا عساتلا نرقلا ت) دمحأ نب دمحم نيدلا سمش ءيطويسألا يجاهنملا ؛184١ (150)

 «ييدعسلا دمحم ديمحلا دبع دعسم :قيقحت ,دوهشلاو نيعقوملاو ةاضقلا نيعمو دوقعلا رهاوج :(يداليملا رشع

 .551/7؟ :(1١-١9945ط) ةيملعلا بتكلا راد < توريب



 لدذرا

 اجلا فاو" راعذتا يدع ناك ا نوف دونت تينيبت ذنبا تاق ةةييرعلا ءارحلا

 دري مو «مالسلا يشعيو ؛ماعطلا معطيو «فيضلا يرقيو «يراعلا وسكيو « عئاجلا عبشيو

 هذه ةيراج اي» :هلآو هيلع هللا ىلص ئىبلا لاقف «ىئاطلا متاح ةنبا انأ ءطق ةجاح بلاط
 0. 4 8 هَ .

 ." ”(اهنع اولخ :هيلع انمحر تل املسم كوبأ ناك ول اقح نينمؤملا ةفص

 .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بلق المت تناك يتلا ةمحرلاو ةقفشلا ىدم انل ودبي رخآ رمأ

 قحب تسروم يتلا ليكنتلا ةسايس نع ةروص هنع هللا يضر دايز نب ليمك انل لقنيو

 ضرعت ام كلذ نمو هوقبس نيذلا ماكحلا نمز يف مالسلا هيلع يلع مامإلا عابتأو ةباحص

 و ير 1 و لا م اقوة قع

 .20(””ةذبرلا ىلإ هرّيس نيح لبقملا ماعلا يف امي تنكو «ماشلاب قاحللاب ٌرذ ابأ نامثع 1 : س ١ 5 لا ب ل

 .هل رمذتلا هلهأ ىلع بجي هنأل ارامذ يمسو ؛هضرعو هلام نم هتيامحو هظفح لجرلا مزلي ام رسكلاب رامذلا )١(

 .570/؟ ؛حاحصلا :يرهوجلا ؛/؟ «ةغالبلا جن :يلع مامإلا :رظني

 )١( ءحاحصلا :يرهوجلا ؛507/7 «نيعلا باتك : يديهارفلا :رظني .ريسألا يناعلا 7//179.

 .551/0 «ةوبنلا لئالد : يقهيبلا ؛5772/117 «يفاغألا :يناهفصألا جرفلا وبأ (")

 نكلو ؛بدنج نب ريرب ليقو «ةدانج نب بدنج هنأ ضعبلا ركذف همسا ركذ يف نوخرؤملا فلتخا يرافغلا رذ وبأ (5)

 «يرافغلا مارح نب ديبع نب نايفس نب مارح نب ةعقولا نب ريعص نب بيعك نب ةدانج نب بدنج مهدنع روهشملا

 مالسلا هيلع يلع مامإلا باحصأ نمو ؛تام نأ ىلإ هبحصف هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا عيابو «مالسإلا ةيحتب

 هافنو هب ةيواعم ىوكشل همدقتسا مث نامثع ةموكح ىح اهب لزي ملف «ماشلا ىلإ ركب يبأ ةافو دعب جرخ مث نيبرقملا

 رتشألا كلامو «يدع نب رجح :مهنم «هباحصأ نم رفن عم ءدوعسم نب هللا دبع هيلع ىلصو امي تامف «ةذيرلا ىلإ

 :طايخ نبا ؛19/5١5 «تاقبطلا :دعس نبا :رظني .(م5907/ها17) ةنس ةذبّرلاب هتافو تناكو «هنع هّللا يضر

 077/١. «ةباغلا دسأ :ريثألا نبا ؛١/107 «باعيتسالا :ربلا دبع نبا ؛ل١ «ةفيلخ تاقبط

 : يركبلا :رظني .ةقدصلا لبإل ىمح رمع اهلعج «زاجحلا قيرط ىلع قرع تاذ نم ةبيرق ةنيدملا ىرق نم ةذبرلا (6)

 .؟ 5/7 «نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي ؛5772/7 ؛مجعتسا ام مجعم

 .5 57/6 «فارشألا باسنأ :يرذالبلا (5)



 ةماخلا

 سومللملا اهرثأ اهل ناك يتلا ةزرابلا تايصخشلا نم ًاريبك ًاددع خيراتلا دهش دقل

 هنع هللا يضر يعخنلا دايز نب ليمك ةيصخش زربت تايصخشلا هذه نمو «؛ثادحألا يف

 : هيلإ انلصوت ام راصتخاب ركذن ةساردلا هذه ماتخ فو انفلسأ امك

 ةليبق يهو «لصألا ةينمي ةيبرم ةلئاع ىلإ هنع هللا يضر دايز نب ليمك يمتني -

 نم اهمالسإ دعب ترجاه دقو «مالسإلا لبق ام ذنم ةقومرم ةناكمب ىظحت يتلا عخنلا
 ف ةصاخبو «ريرحتلا تايلمع يف اهكارتشا دعبو زاجحلا ىلإ نميلا ف يلصألا اهنطوم

 .ةقوكلا ىف ادي و فارخلا قب ترتسنا قازغلا ةينح

 هتايح ىضق يذلا «مالسالا لاجر نم ادحلو هنع هللا يضر ذايزا نب ليمك دَعُي

 داهجلاو لمعلاو ملعلا لاجم يف ةددعتملا هفقاوم كلذب دهشتو «قحلا نع ًاعفادم

 هتكراشم نع ًالضف ةيسداقلا يف كرتشا هّنَأ ركذ ذإ كلذ يف غلاب رثأ هل ناكو «ةسايسلاو

 .(ناورهنلاو نيفصو لمجلا) ثالثلا مالسلا هيلع يلع مامإلا تور

 هنع هللا يضر دايز نب ليمك نيب تناك يتلا ةقالعلا نأ ثحبلا قايس نم رهظيو

 عدوتسم ناك ٌهنإ لب طقف ةبحصلا ساسأ ىلع نكت مل مالسلا هيلع يلع مامإلا نيبو

 0 ا ل
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 ىلع عالطالاو صاصتخالا ةيزم ىلع لدي اذهو ةاجانملاو ةيعدألا هنم عمتسيف

 هيلع نينمؤملا ريمأ هيلع هنمأتسا امل ةنامألا هذه ظفحل ًاحلاص ًءاعو نكي مل ولو ءرارسألا

 نيو ةكاسلا اهيرله يملا نسا نوع نا بانا قيتلا نع داتا مقابل
 :اةنيمارع

 تيه ةيقلول هده هللا صخرتةابز ني: ليمك ناينعلا نآب اضيأ ةساردلا تخطوأو

 ؛ةيرادإلا هتايناكمإ نم هنع هللا يضر هب زيمت امل ءاج «مالسلا هيلع يلع مامإلا لبق نم

 اذتم نأ ىلع لدي انع ةيومألا ةنطراعما يكرم ءاجلا كابر انكر قو دكت ةيفالو

 .ًايوفع نكي مل رايتخالا

 دمتعا نم ناك هنع هللا يضر دايز نب ليمك نأ ةساردلا لالخ نم كلذك ودبيو

 ,نايفس يبأ نب ةيواعمو رمع نب هللا دبع عم هتالسرم يف مالسلا هيلع يلع مامإلا هيلع

 هتقاثول نافع نب نامثع ىلع مهبلاطم ضرعل ةفوكلا لهأ هراتخا امدنع كلذكو

 .هموق يف هتناكمو

 بم نييفمملا لجأ ناك اهنلع هللا: يضر دايز عتب يمك نأ انل ةساردلا تفشكو

 .ةفوكلا ىلع ًايلاو صاعلا نب ديعس ناك امدنع ماشلا ىلإ ةفوكلا

 ىلغ ًافرشم َنّيُغ هنع هللا يضر دايز نب ليمك نأ نإ اضيأ ةساردلا تقرطتو

 .نيئانبلاو نيسدنهملا

 مزاللا نم نأ اوكردأ مالسلا مهيلع تيبلا لآ نم ةمئألا نأ ةساردلا تّرقأو

 نم كلذب اونكمتيل مهرابخأو مهمولع مهعابتأ ميلعت ىلإ اوُبهي نأ مهتمامإ ىضتقمب
 ردص ال كلذو مالسلا مهيلع تيبلا لهأ رابخأو ثارت لقن نع ًالضف مقاعمتجمب ريثأتلا

 .مالسلا هيلع ىلع مامإلا مولعو ةيعدأو ثيداحأ نم هنع هللا يضر دايز نب ليمك نع



 اك

 ىلغ:مامالل ايلاوم:هنعا هللا يضر دايز نب ليمك يقي - ةساردلا لوقت - اذكهو

 هلتق ذإ ءيومألا ماظنلا اياحض دحأ ناك اذهلف ءهداهشتسا تقو ىلإ مالسلا هيلع

 .ميركلا نآرقلا ةظفحو ءاملعلا رباكأ نم ةعيشلا نم لتق نميف بهذملا ىلع جاجحلا

 لول اك دا ايش رنا وب نسل يصر سطو
 دوعي امّيرو ؛مالسلا هيلع يلع مامإلا عم اهضاخ يتلا ةيمالسإلا كراعملا يف راودأ

 مه راع ورق نيلاوللا احضار الدلا نلف لع ماتالا هووسألا درك" قز يملا

 :الييس كلذ اوغاطتسا اه: مهثازت نسف

 دعب ام ةرثفلا يف هنع هللا يضر دايز نب ليمكل ًارثأ ةيخيراتلا رداصملا ركذت لو

 ىلع اهعامجإ مغر ناورم نب كلملا دبع ةموكح ىلإ مالسلا هيلع يلع مامإلا داهشتسا

 دع كوع مق انيس ارثأ 41 ةيرتكد ذإ ءاعع ناك هرعسلا كللق ف هنأ ىلخ نقال كلثت

 هتضراعم رداصملا كلت ركذت مل امك جاجحلا دي ىلع هداهشتسا مث ثعشألا نب نممحرلا

 لبق نم هب لكن دق ناك هنأ ىلع لدي دق امم ءاقرثك مغر ةرتفلا كلت يف تاروثلل

 .٠ نجس وأ يفنب نييومألا







 (١١م قر قحلم

 هللا ىلص لوسرلا نع هنع هللا ىضر دايز نب ليمكح اهاور يتلا ثيداحأألا

 هلاو هيلع
 ثّدحي هنع هللا يضر دايز نب ليمك تعم لاق سباع نب نمحرلا دبع نع ١.

 «ةنجلا زونك نم زنك ىلع كلدأ الأ» :لاق هلآو هيلع هللا ىلص ّينلا نع ةريره يبأ نع

 . 1 الإ ةوق الو لوح ال» لاق ىلب تلق

 مالسلا هيلع يلع نع دايز نب ليمك نع ينابهصلا ديزي نب هللا دبع نع ١.
 هباحصأ نم هللا ءاش نمو ركب وبأ هعمو هلآو هيلع هللا ىلص ّينلا عم تنك» : لاق

 دبع ليقف اذه نم هلآو هيلع هللا ىلص ّينلا لاقف يلصي وهو دوعسم نب هللا دبعب انررمف

 نر اع ا هعمل ان نوع ١ ايف كعمل رقلا ١ كرش بع لافتة ووو يا

 دبع الأس ةلأسم نسحأك هلأسو ةلأسملا لمجأف هلأس مث هبر ىلع هدمح يف نسحأف هدمحو

 هيلع هللا ىلص دمحم ةقفارمو دفني ال ًاميعنو دتري ال ًاناميإ كلأسأ يّنِإ مهللا لاق مث هبر

 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو لاق دلخلا نانج كنانج يف نييلع ىلعأ يف هلآو

 .2”«ىقبس لق ركب ابأ تدجووف هرشبأل تقلطناف نيترم ظعُت لس طغت لس لوقي

 )١( «لبنح نب دنسم :لبنح نبا ؛7”77 «يسلايطلا دواد يبأ دنسم :دواد نب 019/7.

 )١( «نآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا ؛11/ ؛كردتسملا : يروباسينلا مكاحلا ١//01.
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 ةريره يِبَأ نع هنع هللا يضر دايز نب ليمك نع سباع نب نمحرلا دبع نع .'“

 هودبعي نأ ؟دابعلا ىلع هللا قح ام يردتأ» :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق

 ال نأ ؟كلذ اولعف مه اذإ هللا ىلع دابعلا قح ام يردتأ» :لاق مث «ائيش هب اوكرشي الو

 ."”(مكيذعي

 يلع مامإلا نع هتع-هللا يضر دايز نب ليمك نم: ةأطرأ نييذيز ني ديعس نع

 نورجامملاو ًالوق يل هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ليمك اي» :لاق مالسلا هيلع

 ةيمنق ئئاغ اهتاق ناضيمر نه نم: فضلا هوي .نتمحلا دعي اموي ةورفاوتم راضتألاو

 يقسم مهر هما دعي نوييظلا عهنو هه انأو قمت كوجطلا مهتم ئانإو ىلع رف قوق
 .©2”(ىلظل يف يواحملاو ةنجلا يف يجانلا ءىوه اهنع فلخت نمو اجن اهبكر نم

 نإ» :لاق هنأ مالسلا هيلع يلع مامإلا نع هنع هللا يضر دايز نب ليمك نع 6

 اهكشو اضاعو الماعو ءاعوسمو اكيتانو ء ينكر اف ةيصو الطابو افجي نئاعلاةيذيأ ف

 ماق ىح هدهع يف هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلع ٍبّذُك دقو ًامهوو ًاظفحو ًاهياشتمو

 نانا و ملا أوسيلف ادمعتم يلع بذك نم لام طخ

 )١( «لبنح نبا دنسم :لبنح نبا ؛١/591 ؛هيوهار نبا دنسم :هيوهار نبا 0170/7.

 ./الا//١ «نآرقلا ريسفت يف ناهربلا :ينارحبلا ؛ 04 ءىفطصملا ةراشب : يربطلا (؟)

 مسق ةثعبلا ةسسؤم - نارهط «راونألا تاقبع ةصالخ :دماح «ىوقنلا ؛١/57 «يفاكلا :ينيلكلا :رظني (5)

 .777/9 )١9548(: ةيمالسإلا تاساردلا



 (؟)م قر قحلم

 مالسلا هيلع يلع مامإلا نعع هنع هللا يضر دايز نب ليمكح اهاور يتلا ثيداحألا

 روبقلا لهأ ثيدح ظشياور

 املف مالسلا هيلع نينمؤملا ربمأ عم تجرخ :هنع هللا يضر دايز نب ليمك لاق

 لهأ اي «ىلبلا لهأ اي ءروبقلا لهأ اي» :لاقف «ةربقملا ىلإ تفتلا ةنابحلا ىلع تفرشأ

 ةالوألا ستار «لاونمألا تيبف نق انكع ربخلا نإف ؟مكلكع ربل اه ةقطنولا

 نذأ ول ؛ليمك اي» :لاقو ىكب مث (؟مكدنع ربخلا امف اندنع ربخلا اذهف جاوزألاب لدبتساو

 قودنص ربقلا «ليمك اي» : يل لاقو «ىكب مث ؛«ىوقتلا دازلا ريخ ْنِإ :اولاقل باوجلاب مهل

 .2”(اوهبتنا اوتام اذإ ماين سانلا» لاقو ««ربخلا كيتأي توملا دنعو ؛لمعلا

 رافختسالاو ةبوتلا ثيدح

 بيصي دبعلا نينمؤملا ريمأ اي :تلق) :هنع هللا ىضر دايز نب ليمك لاق

 :تلق «ةبوتلا دايز نباي» :لاق ؟رافغتسالا دح امف «هنم هللا رفغتسيف بنذلا

 رفغتسا :لوقي اذ باصأ اذإ دبعلا نإ» :لاق ؟فيكف :تلق «ال» :لاق ؟طقف

 )١( «لوقعلا فحت :ينارحلا ةبعش نبا 1917.



 نفي

 كلذ عبتي نأ ديري «ناسللاو ناتفشلا» :لاق ؟كيرحتلا امو : تلق .«كيرحتلاب هللا

 ىلإ دوعي ال نأ رامضإو بلقلا يف قيدصت» :لاق ؟ةقيقحلا امو : تلق ؛(ةقيقحلاب

 :لاق ؟نيرفغتسملا نم انأف كلذ تلعف اذإف :ليمك لاق «هنم رفغتسا يذلا بنذلا

 : ليمك لاق (دعب لصألا ىلإ غلبت ١ كنأل» :لاق ؟كاذ فيكف :ليمك لاق «ال»

 هنم ترفغتسا يذلا بنذلا نم ةبوتلا ىلإ عوجرلا» :لاق ؟وه ام رافغتسالا لصأف

 :تس ناعمل عقاو مسا رافغتسالاو ءبنذلا كرت يوني دباعلا ةجرد لوأ يهو

 نأ :ثلاثلاو ءأدبأ دوعلا كرت ىلع مزعلا :يناثلاو ءىضم ام ىلع مدنلا :اهنوأ

 لك يف هللا قح يدؤت نأ :عبارلاو «مهنيبو كنيب لا نيقولخملا قوقح يدؤت

 عجري ىنح مارحلاو تحسلا ىلع تبن يذلا محللا بيذت نأ :سماخلاو ضرف

 ما تدان قيقا« نيواسلاو هدد امنا اوين اين مردف ل يتحسن للا

 .©”(يصاعملا تاذل هتقذأ امك تاعاطلا

 نيلقثلا ثيدح

 لقثلا نآرقلاو رغصألا لقثلا نحن ليمك اي» :مالسلا هيلع يلع مامإلا لاق

 ."”(ربكألا

 طايتحالا ثيدح

 : ليمكل لاق مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نأ» : مالسلا هيلع اضرلا مامإلا نع يور

 ."0(كنيدل طتحاف كنيد كوخأ «ليمك اي

 )١( «لوقعلا فحت :ينارحلا ةبعش نبا ١195.

 «ىفطصملا ةراشب :يربطلا (؟) /0.

 ؛يلامألا :ديفملا (؟) 7/17.



 الفرا

 بسحلا ثيدح

 يَِسَح ْنِإ) :مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ يل لاق :هنع هللا يضر دايز نب ليمك لاق

 نع ةبادصأ انهن اف هيلو نه ناضأ قمت كان ذو «هصرع ىضرعو للا هك شي وم

 ."ملاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةقيقحلا ثيدح -

 لاق «ةقيقحلا نع مالسلا هيلع ايلع مامإلا هنع هللا يضر دايز نب ليمك لأس

 قكلو ىلبتت ؟لاق ؟ كرش بحئاض تسلوأ :لاق ؟«ةقيقحلاو كلام» : مالسلا هيلع

 فشك ةقيقحلا» :لاق ؟الئاس ٍبّيْي كلثم وأ :لاق ؛«(يّنم حفطي ام كيلع حشري

 وحص عم موهوملا وحم» :لاق نايف قدو : لاق «(«ةراشإ ريغ نم لالجلا تاحبس

 «...انايب هيف دز :لاق ء«ّرسلا ةبلغل رتسلا كته» :لاق ءانايب هيف ئدز :لاق ؛«مولعملا

 ."”(حبصلا علط دقف جارسلا فطأ» :لاق

 هالاسإلا دعاوق ثيدح

 دعاوق نع مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ تلأس) :هنع هللا يضر دايز نب ليمك لاق

 : ةيناثلاو «ربصلا نب هيلعو لقعلا :اهلوأف :ةعبس مالسإلا دعاوق» لاقف ؟يه ام مالسإلا

 هللا ف بحلا :ةعبارلاو ء«هتهج ىلع نآرقلا ةوالت :ةثلاثلاو ةجهللا قدصو ضرعلا نوص

 «مهتيالو ةفرعمو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم لآ قح : ةسماخلاو «هللا ف ضغبلاو

 .©7(ىئسحلاب سانلا ةرواجم :ةعباسلاو «مهيلع ةاماحملاو ناوخإلا قح :ةسداسلاو

 509/١. ءرابخألا حرش :نامعنلا يضاقلا )١(

 )١( :57شماه/" «مظعألا طيحلا ريسفت : يلمآلا 78.

 )( ؛لوقعلا فحت :ينارحلا ةبعش نبا 1917.
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 فيرشملا مجرف ىلاعت ىّللا لجع يدهملا هامإلا ثيدح -

 هيلع يلع مامإلا ىلع تلخد تلق) :لاق هنع هللا يضر دايز نب ليمك نع

 ةايو كفا صرألا وز رككتاطلوام يد يمايجاما فدك حوال زن حو وعلا

 هيلع نيسحلا دلو نم عساتلا يف ركفأ نكلو ؛طق ةعاس اهيف تبغر ام هللاو» : :لاقف

 ةبيغ هل نوكت ءاروجو ًاملظ تئلم امك «ًالدعو ًاطسق ضرألا ألمي يذلا وهو مالسلا

 ؛هصخش روهشم رهاظ امإ :ةجح نم هضرأ يف هلل دبال ليمك اي «نولطبملا اهيف باتري
 ."”(هللا ججح لطبت اليكل رومغم نطاب امإو

 سنفنلا ثيدح

 هيلع الع. نيتمؤملا ريمأ انالوم تلأسإ: + لاق هنآ هنع هللا يضر دايز قي ليمك نغ

 ديرت سفنألا يأو !ليمك ايد ؛لاق يسفن ىفزعت نأ ديرأ نينمؤملاريمأ اي +تلقف مالسلا

 ىه امُنإ ليمك اي» :لاق ؟ةدحاو سفن الإ يه له يالوم اي :تلق (؟كفرعأ نأ

 لا ياكل وب ةلسرفلا ةقطانلا و« ةيئا يقل ةييللا و قة تانقلا ةيمانلا 4 فير

 )١( «ةبيغلا ف لئاسر :ديفملا ؟١7/7.

 ) )3ءرعاشملا : يزاريشلا ١١9.



 (”)مقر قحلم

 (ةغالبلا جهنيف هنع هللا يضر دايز نب ليمكحل مالسلا هيلع يلع مامإلا ةيصو)

 مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ يديب ذخأ :دايز نب ليمك لاق)

 بولقلا هذه ْنِإ ليمك اي» :لاق مث ءادعصلا سفنت رحصأ املف «ةنابحجلا ىلإ ينجرخأف

 ىلع ملعتمو ينابر ملاعف : ةثالث سانلا ءكل لوقأ ام ينبع ظفحاف اهاعوأ اهريخف ةيعوأ

 ؛ملعلا رونب اوئيضتسي مل «حير لك عم نوليمي قعان لك عابتأ عاعر جممو «ةاجن ليبس

 سرحت تنأو كسرحي ملعلاو .لاملا نم ريخ ملعلا ليمك اي «قيثو نكر ىلإ اوأجلي ملو

 اي «هلاوزب لوزي لاملا عينصو «قافنإلا ىلع اوكزي ملعلاو ةقفنلا هصقنت لاملا ؛لاملا

 دعب ةثودحألا ليمجو ؛هتايح يف ةعاطلا ناسنإلا بسكي هب ؛هب نادي نيد ملعلا ليمك

 ءءايحأ مهو لاومألا نازخ كله ليمك اي هيلع موكحم لاملاو مكاح ملعلاو «هتافو

 انوه نإ 1ةذوجكوت بولقلا يف محلاثمأو «ةدوقفم مهفايعأ ءرهدلا يقب ام نوقاب ءاملعلاو

 ؛هيلع نومأم ريغ انقل تبصأ ىلب «ةلمح هل تبصأ ول (هردص ىلإ راشأو) امج ًاملعل

 وأ هئايلوأ ىلع هججحيو ءهدابع ىلع هللا معنب ًارهظتسمو ءايندلل نيدلا ةلآ المعتسم

 ةهبش نم ضراع لوأل هبلق يف كشلا حدقني «هئانحأ يف هل ةريصب ال قحلا ةلمحل ًاداقنم

 راخدالاو عمجلاب ًامرغم وأ ؛ةوهشلل دايقلا سلس «ةذللاب ًاموهنم وأ ؛كاذ الو اذ ال الأ

 توم كلذ :ةمئاسلا ءاعنألا اس اهبش شت ترقأ ءىش.ق نيدلا اغرب. قم يبل



 كلا١

 اروهشم ًارهاظ امإ :ةجحب هلل مئاق نم ضرألا ولخت ال :ىلب مهللا ؛هيلماح تومب ملعلا

 هللاو كفلوأ ؟كنلوأ نيأو ؟اذ مكو .هتانيبو هللا ججح لطبت الثل ًارومغم ًايفاخ وأ

 مهءارظن اهوعدوي يح هتانيبب هججح مب هللا ظفحي ءاردق نومظعألاو ًاددع نولقألا

 حور اورشابو «ةريصبلا ةقيقح ىلع ملعلا ممب مجه مههابشأ بولق يف اهوعرزيو

 ايندلا اوبح «نولهاجلا هنم شحوتسا امب اوسنأو «نوفرتملا هرعوتسا ام اونالتساو «نيقيلا

 هآ هآ .هنيد ىلإ ةاعدلاو هضرأ يف هللا ءافلخ كئلوأ «ىلعألا لحلاب ةقلعم اهحاورأ نادبأب

 بيك ف اوستوري نأ كلما ريم نبك انوا دااسلا هتلخ لافوديتوز لإ انونق
 عدوأ دحأ نم ام تاوصألا هعمج عسو يذلا وف مئان وه نم ةجاح يف اوجلديو مراكملا

 ءاملاك اهيلإ ىرج ةبئان هب تلزن اذإف ءافطل رورسلا كلذ نم هل هللا قلخو الإ ًارورس ًابلق

 .©0(لبإلا ةبيرغ درطت امك هنع اهدرطي يح هرادحنا يف

 )١( «ةغالبلا جف :مالسلا هيلع يلع مامإلا 275/4 07



 (؟! مقر قحلم

 فحت يف هنع هللا يضر دايز نب ليمكحل مالسلا هيلع يلع مامإلا ةيصوا)

 (هلاو هيلع هللا ىلص لوسرلا لآ نعع لوقعلا
 سانلا :كل لوقأ ام بع ظفحا اهاعوأ اهريخف ةيعوأ بولقلا هذه ْنِإ ليمك ايو

 رك مه انوليم نطأت رك عانأ عاطرب عرقوب افلا يشي ىلع ملعتسو ناو ماع ةنالا

 ملعلا ليمك اي ءاوجنيف قيثو نكر ىلإ اوأجلي ملو اودتهيف ملعلا رونب اوئيضتسي مل ؛حير

 ىلع وكزي ملعلاو ةقفنلا هينفت لاملاو «لاملا سرحت تنأو كسرحي ملعلا لاملا نم ريخ

 هب «هب نادي نيد ملعلا ةبحم دايز نب ليمك اي «هيلع موكحم لاملاو مكاح ملعلا :قافنإلا

 ةنلازوباول وتلا ال احا ةضاتمو:.ةكاف رهان كف ويس ارا شوكت حط نق عاطل ن اهنا نك

 مهتلثمأو ةدوقفم مهئايعأ رهدلا يقب ام نوقاب ءاملعلاو ءايحأ مهو لاومألا نازخ تام

 ىلب «ةنزخ هل بصأ م- هردص ىلإ راشأو - ًامج ًاملعل انهه ْنِإ ةدوجوم بولقلا يف

 ىلع هللا ججحب رهظتسي ءايندلا بلط يف نيدلا ةلآ ًالمعتسم ؛نومأم ريغ انقل بيصأ

 لقب هكا ق هلل ةريقنياال قد هلم اداتفتم:وأ ضاعت ىلع هللا ةمعتيو“هئانلوأ

 سلس ةذللاب ًاموهنم وأ ؛كاذ الو اذ ال مهللا ؛ةهبش نم ضراع لوأب هبلق ف كشلا

 رئاصبلا يوذ نم الو نيدلا ةاعر نم اسيل راخدالاو عمجلاب امرغم وأ ؛ةوهشلل دايقلا

 :ىلب مهللا ؛هتلمح تومب ملعلا تومي كلذك ةمئاسلا ماعنألا اممي ًاهبش برقأ «نيقيلاو



 نيا

 لطم القل ءارومدم انفتاح وأ اروهشم ارهاظاات]: ةنيك هلل هئاق ف: نقرألا قلخنال

 ممي ءاردق نومظعألا ءاددع نولقألا مه ؟كئلوأ ْنأو «هباتك ةاورو هتانببو هللا ججح

 ملعلا مهب مجه ؛مههابشأ بولق يف اهعرزيو مهءارظن هعدوي ىح هججح هللا ظفحي

 اوسنأتساو نوفرتملا هنم رعوتسا ام اونالتساو نيقيلا حور اورشابف «ناميإلا قئاقح ىلع

 اي «ىلعألا لحم اب ةقلعم اهحاورأ «نادبأب ايندلا اوبحص «نولهاجلا هنم شحوتسا امب
 اوبن نإ ةلعدلار هال ق ايحروسر ههزأ قادؤاقلعتو هقلخت_ هللا ءانمأ كتلوأ ليك

 الو لوح ال لقو هللا مساب موي لك مس ليمك اي كلو يل هللا رفغتسأ مهتيؤر ىلإ هاقوش

 كسفن ىلع كلذب ردأو انيلع لصو انئامسأب مسو انركذاو هللا ىلع لكوتو «هللاب الإ ةوق

 لا نلت هللا لوشر نإ ليمك اينسللا ءاش نإ: ةوبلا فللذ ره نفك «هقادراتعا هطول اهو

 بادآلا ثروأو نينمؤملا بدؤأ نأ يبدأ هلآو هيلع هللا ىلص وهو هللا هبدأ هلآو هيلع

 مالسلا هيلع مئاقلاو الإ رس نم امو هحتفأ انأو الإ ملع نم ام ليمك اي «نيمركملا

 نكت انع الإ ذخأت ال ليمك اي «ميلع عيمس هللاو ضعب نم اهضعب ةيرذ ليمك اي «همتخي

 ماعطلا تلكأ اذإ ليمك اي ؛ةفرعم ىلإ اهيف جاتحم تنأو الإ ةكرح نم ام ليمك اي ءانم

 ماعطلا لكآو ليمك اي تازسألا لك نساك هيفو ءاد هممسا عم رضي ال يذلا مساب مسف

 هيلع نسحأ «كلذب باوثلا كل لزجي هللاو ائيش سانلا قزرت نل كنإف ؛هيلع لخبت الو

 يفوتسيل كلكأ لوطف تلكأ اذإ ليمك اي ءكمداخ مهتت ال ءكسيلج طسباو ؛كقلخ

 كقزر ام ىلع هللا دمحاف كماعط تيفوتسا اذإ ليمك اي «كريغ هنم قزريو كعم نم

 كتدعم نرقوت ال ليمك اي «كرجأ كلذب مظعيف كاوس هدمحي كتوص كلذب عفراو

 :هيهتشت تنأو الإ ماعطلا نم كدي عفرت الو ًالاجم حيرللو ًاعضوم ءاملل اهيف ْعَدو ًاماعط

 ليمك اي ءءاملا ةلقو ماعطلا ةلق نم مسجلا ةحص نإف «هئرمتست تنأف كلذ تلعف نإف

 كتبارق دز ليمك اي «نيبرقألا لصوو نينمؤملا ىساوو ةاكزلا ىتآ نم لام يف ةكربلا



 نحل

 ىلع قدصتو فطعأ مهيلعو فأرأ مكب نكو نينمؤملا نم هاوس يطعت ام ىلع نمؤملا

 ومنت ةقدصلا ْنِإف «ةرمت قش وأ بنع ةبح رطش نم ولو ًالئاس درت ال ليمك اي «نيكاسملا
 هزعو ةقفشلا هفرشو ففعتلا هلامجو عضاوتلا نمؤملا ةيلح نسحأ ليمك اي ءهللا دنع

 سيسنلا ةرظانمو كايإف ؛موق نم عفرأ موق فنص لك يف ليمك اي «ليقلاو لاقلا كرت
 َنوُلهاَجْلاْمُهَبْطاَحاَذِإَو ا هللا مهفصو نيذلا نم نكو لمتحاو كوعمسأ نإو «مهنم

 بناجو نيقسافلا رجهاو نيقتملا داوو لاح لك ىلع قحلا لق ليمك اي «# اًماَلَس اوُلاَق

 مهب طالتخالل نيملاظلا باوبأ قرطت ال ليمك اي «نينئاخلا بحاصت الو نيقفانملا

 نإو كيلع هللا طخسي امب مهسلاجم يف دهشت نأو مهمظعت نأ كايإو مهعم باستكالاو

 مهرورش نم هللاب ذعتساو هيلع لكوتلاو هللا ركذ موادف مهروضح ىلإ تررطضا

 ىفكتو ديؤت اهب كّنِإف ,مهعمست هللا ميظعتب رهجاو مهلعف كبلقب ركنأو مهنع قرطأو

 ففعتلا هئايلوأبو هب رارقإلا دعب هللا ىلإ دابعلا هلثتمت ام بحأ ْنِإ ليمك اي «مهرش
 اي «رتستو رغب ًاباستحا هيلع ربضاو كراقتفا سائلا رت ال ليمك اي «رابطصالاو لمحتلاو

 ةديدشلا دنع كلذخي ال يذلا ءكوخأ ؟كوخأ نمو ءكرس كاخأ ملعت نأ سأب ال ليمك

 نإف ؛هملعت يح كرمأو كرذي الو هلأست تح كعدي الو ةريرجلا دنع كنع دعقي الو

 :هتلاح لمجيو هتقاف دسيف هلمأتي هْنأل «نمؤملا ةآرم نمؤملا ليمك اي «هحلصأف ًاليم ناك

 كاخأ بحت مل نإ ليمك اي ؛هيخأ نم خأ لك دنع رثآ ءيش الو ةوخإ نونمؤملا ليمك اي
 مل انع رصق نمو انع رصق هنع فلخت نمف ءانلوقب لاق نم نمؤملا ْنِإ ؛هاخأ تسلف

 قف وانما لك لكتك نب هراققا روم لدجمل كرد يد اع كر, 1١ نموت نيرا
 مل اذإو ةبوت هئادبإ نم كل سيلو هيدبت نأ كايإف «هرتسب كرمأ رمأب انم كيلإ ثفن نمف

 لبقي ال هلآو هيلع هللا ىلص دمحم لآ رس ةعاذإ ليمك اي ؛ىظل ىلإ ريصملاف ةبوت نكي
 لك دنع لق ليمك اي ءتقوم ًانمؤم الإ ملعت الف هولاق امو ءاهيلع دحأ لمتحي الو اهنم



 ليم

ٍِ 

 اهنه قدرت "كيفن" ءةنعت لك دنع لوو: اهفكي "للاب الإ ةوظالو لوح ول" "و

 نأ نم انتيالوب جنا ليمك اي ءاهيف كيلع عسوي هللا رفغتساف كيلع قازرألا تأطبأ اذإو

 نم نوكت نأ رذحاف عدوتسمو رقتسم هّنِإ ليمك اي ءكدلوو كلام يف ناطيشلا ككرشي

 فاس 20 لاح اولا هذاا فيولا اذ) ارم نوك نأ قدعتم املا قيغفوتتتملا

 ير لالالا طرق ا سفرا نعت اني قيم نعنع ا# قولا
 نم رثكأ كيلع هللا معنو كركذ نم رثكأ كتلفغو كتانسح نم رثكأ كبونذ نإ ليمك
 هديمحت نم لخت الف ؛كايإ هتيفاعو كدنع هللا معن نم ولخت ال كْنِإ ليمك اي ءكلمع

 نيذلا نم ننوكت ال ليمك اي لاح لك ىلع هركذو هركشو هسيدقتو هحيبستو هديجو
 سيل ليمك اي «نوقساف مهف قسفلا ىلإ مهبسنو ؛ْمُهَسْفْنَأْمُهاَسََْف هللا اوُسَن اذ هللا لاق

 هللا دنع لمعو يقن بلقب «ةالصلا نوكت نأ نأشلا ءقدصتتو موصتو يلصت نأ نأشلا

 هلحو ههجو نم نكي مل نإ يلصت ام ىلعو يلصت اميف رظناو يوس عوشخو يضرم

 يذغت اميف رظناف ءءاذغلاب موقي بلقلاو بلقلا نم حزني ناسللا ليمك اي لوبق الف

 ليمك اي ؛كركش الو كحيبست هللا لبقي مل ًالالح كلذ نكي مل نإف كمسجو كبلق
 كلذ يف يبع ىور نمف قلخلا نم دحأل ةنامألا ءادأ كرت يف صخرن ال انآ ملعاو مهفا

 هللا ىلص هللا لوسر تعمسل يْنِإ مسقأ «بذك امب رانلا هؤازجو مثأو لطبأ دقف ةصخر

 ديلا لإ ةنانالا ل نيبفت انآ نيد انذاك وم ةفانم هادو قانا ل: نوقي دن و هنلط

 لفن الو لداع مامإ عم الإ وزغ ال ليمك اي «طيخملاو طبخلا يح لقو لج اميف رجافلاو

 هئاعد يف ناكل يقت نمؤم ضرألا يف ناكو يبن رهظي مل ول ليمك اي «لضاف مامإ نم الإ

 قيذلا لمع ايفل هلهويو كلذل هللا هيضتر نكن المع هللاو زي ءامصم وأ طع هللا ىلإ

 ةلاسرو ةوبن يه ليمك اي ءايصو وأ ًايبن وأ الوسر الإ هب مايقلا دحأ نم هللا لبقي الف هلل

 نم هللا لبقتي امّنِإ ءنيعدتبم نيهماع وأ نيدبعتم نيلاوم الإ كلذ دعب سيلو ةمامإو



18١ 

 امب ذخألاب انرمأو هقالخأ ىلع انلد ميحر ميظع ميلح ميرك هللا نإ ليمك اي «نيقتملا

 ال يح اينمتم الو عاطأ ح اقلمتم هللاو تسل ليمك اي «نيباترم ريغ اهانلبقو نيبذكم

 امّنِإ ليمك اي ءامب ىعداو نينمؤملا ةرمإ لحنأ يح بارعألا ماعطل الئام الو ىصعأ

 ك1 فاتك نإ نيم اذ راكاف قاب طرا يلفت ونا ووتما هللا 1 ينام )ل لقوم

 ناك نم اهثروي ىلا ةنجلا نم ىلعلا تاجردلاو هللا ىضر اهنم هيف بغرن يذلاو ةرخآلا

 هللا دمحأ انأ ليمك اي ميقم يزخو ميلأ باذعب هرشبف ةنحلا نكسي ال نم ليمك اي ءأيقت

 ."”(مقف تئش اذإ «لاح لك ىلعو هقيفوت ىلع

 )١( «هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا لآ نع لوقعلا فحت :يتارحلا ةبعش نبا ١70-1579.



 (0)مقر قحلم

 ةراشييف هنع هللا يضر دايز نب ليمكحل مالسلا هيلع يلع مامإلا ةيصو)
 (ىفطصملا

 ربمأ لضف نع هتلأسو دايز نب ليمك تبقل :لاق ةأطرأ نب ديز نب ديعس نع)
 نم كل ريخ يه) ًاموي اي ناصوأ ةيصوب كربخأ الآ :لاققءبلاط يبأ نب يلع نينمؤملا

 لك مس دايز نب ليمك ايل : : مالسلا هيلع يلع يل لاق : لاق «ىلب : تلقف (اهيف ام ايندلا

 لضو اننا اي مشو: انركذاو هللا ىلع لكوتو هللاب الإ ةوق الو لوح الو هللا مساب موي

 كلذ رش فكت كتيانع هطوحت امو كسفن نع كلذب ءرداو ءانير هللاب ذعتساو ءانيلغ

 ثروأو نينمؤملا بدؤأ انأو ؛يبدأ وهو لجو ٍّرع هللا هبدأ هللا لوسر نإ ليمك اي ؛مويلا

 هيلع مئاقلاو الإ رس نم امو ؛هحتفأ انأو الإ ملع نم ام ليمك اي :نيمركملا بدألا

 الإ ذخأت ال ليمك اي :ميلع عيمس هللاو ضعب نم اهضعب ةيرذ ليمك اي «همتخي مالسلا

 ليمك اي «ةفرعم ىلإ اهيف ةنوعم ىلإ جاتحم تنأو الإ ةكرح نم ام ليمك اي ءانم نكت انع

 عيمج نم ءافشلا وهو ؛«ءيش هما عم رضي ال يذلا هللا مساب مسف ماعطلا تلكأ اذإ

 ائيش سانلا قزرت مل كّنِإف هب لخبت الو هب لكاوف ماعطلا تلكأ اذإ ليمك اي ءءاوسألا
 نرهنت الو كسيلج ىلإ طسباو كقلخ نسحأ ليمك اي «كلذب باوثلا كل لزحي هللاو

 اي ؛كريغ هنم قزريو كعم نم فوتسي ؛كلكأ لوطف تلكأ تنأ اذإ ليمك اي ءكمداخ
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 هن يا «كقزر ام ىلع هللا دمحاف كماعط تيفوتسا اذإ ليمك

 ًاعضوم ءاملل اهيف عدو ًاماعط كتدعم نرقوت ال ليمك اي مرج نلل دي مظقيتا كوم

 كدي نعفرت ال ليمك اي ؛هذفني ل هللا لوسر ْنِإف كماعط ذفنت ال ليمك اي ءًالاجم حيرللو

 مسجلا ةحص ليمك اي «هئرمتست تنأف كلذ تلعف اذإف ؛هيهتشت تنأو الإ ماعطلا نم

 نينمؤملا ةاساومو ةاكزلا ءاتيإ نم لاملا يف ةكربلا ليمك اي ءءاملا ةلقو ماعطلا ةلق نم

 نم هاوس يطعت ام ىلع نمؤملا كتبارق دز ليمك ايءانل نوبرقألا مهو نيبرقألا ةلصو

 ندرت ال ليمك اي «نيكاسملا ىلع قدصتو فطعأ مهيلعو فأرأ مهب نكو «نينمؤملا

 قيسحت ليمك اي هللا دبع يدم ةترتجلا لربح يضل سيراتو ةجولوب داقاو

 ليمك اي «ليقلاو لاقلا كرت هّرعو «ةقفشلا هفرشو فطعتلا هلامجو عضاوتلا نمؤملا قلخ

 تلداج اذإ ليمك اي ءءاخإلا دسفتو تلعف اذإ ءاهفسلا كسفنب يرغت كنف ءارملاو كايإ

 لك ىلع مه ليمك اي ؛ةرورض اذهو «ءالقعلا هبشي نم الإ بطاخت الف ىلاعت هللا يف
 ليمك اي «# َوُمَلْعَي ال 'ركحتو ءاَهقّنسلا ُمُهْرُهْنِإ الأ 8 :ىلاعت هللا لاق ام ءاهفس لاح

 ؛لمتحاف كومتش اذإ مهنم سيسنلا ةرظانمو كايإف موق نم عفرأ موق فنص لك يف

 اي # اًماَلَّس اولاَف َوُلهاَجْلا ُمُهَبْطاَح اَذِإَو :هلوقب ىلاعت هللا مهفصو نيذلا نم نكو

 نيقفانملا بناج ليمك اي «نيقسافلا رجهاو نيقتملا رزاوو ءلاح لك ىلع قحلا لق ليمك

 مهي طالتخالاو نيملاظلا باوبأ ىلإ قرطتلاو كايإ كايإ ليمك اي «نينئاخلا بحاصت الو

 اي كيلع هللا طخسي امب مهسلاجم يف دهشت نأو مهعيطت نأ كايإو «مهنم باستكالاو

 نم هللاب ذعتساو «هيلع لكوتلاو ىلاعت هللا ركذ موادف مهروضح ىلإ تررطضا نإ ليمك

 مهعمستل لجو ّرع هللا ميظعتب رهجأو مهلعف كبلقب ركنأو ؛مهنع قرطأو مهرش

 دعب ىلاعت هّللا ىلإ دابعلا هلثتما ام بحأ نإ ليمك اي ؛مهرش ىفكتو كوباهي مهنإف
 ؛كرس ملعي ال نأب سأب ال ليمك اي ءرابطصالاو ففعتلاو لمجتلا هئايلوأبو هب رارقإلا
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 ليمك اي ءرتسب فرعت ًاباستحا هيلع ربصاو ؛كرارطضاو كراقتفا سانلا رت ال ليمك اي

 الو «ةريرجلا دنع كنع دعقي الو «ةدشلا دنع كلذخي ال يذلا كوخأ ؟كوخأ نمو

 ليك اني مهدت اليف ناك ذاق ةينلعي يحن هلزماو كلكزت الو هنا نيش فعف

 ءيش الو ةوخإ نونمؤملا ليمك اي ؛هتلاح لمجيو هتقاف دسيو هلمأتي نمؤملا ةآرم نمؤملا

 درمؤبلا انلإ نييك هناعأ كيلق داع بعز نإ ليتك اي ديفا نه هلأ رك ويترك

 يي يل يي
 ماب اكو لليل قنشب هدف فرق ودعم لك ليك ابا هراقلا عم لكسسالا :كلرللا“ىقن

 ريصملاف ةبوت كل نكت مل اذإو «ةبوت هئادبإ نم كل سيلف «هيدبت نأ كايإف هرتسب كرمأو

 الو اهنم ىلاعت هللا لبقي ال هلآو هيلع هللا ىلص دمحم لآ رس ةعاذإ ليمك اي «ىظل ىلإ

 ليمك اي ءًاقفوم انمؤم الإ هملعت الف ًاقلطم كل هولاق امو ليمك اي ءاهيلع دحأ لمتحي
 ليمك اي ءاهيلع نوبقاعي موي اب مكودبيف ءاهيلع اوديزيف انرابخأ نم نيرفاكلا ملعت ال

 ءدبلا ريخ مكل هللا عمجيس ليمك اي «ةبلغ نم مكيقابل دب الو ةبوأ نم مكيضامل دبال

 نولكأتو مكرشب نوبرشتو مرطب نوبرطت مكئادعأب نوعتمم متنأ ليمك اي «ةبقاعلاو

 مهنم هاركإ ىلع هللاو يإ «مهتمعن ىلع متبلغ امبرو ,مهلخادم نولخدتو مهلكأب

 :مكبحاص رهظو مكموي هللاو ناك اذإف ؛مهذاخو مكرصان لجو ّرع هللا ّنكلو ؛كلذل

 هكا كعب اولا ار اوبل اريغواب اري زارع دارا هل

 ا ل ءًاليتقت اولّثقو اوذخأ اوفقث امنيأ «نيئساخ

 لقو ءاهفكت هوهلناب الإ فوق الولوج ذل كش لك ديك زق ليك اي طش 0ك نلعو

 عسوي هللا رفغتساف كيلع قازرألا تأطبأ اذإو ءاهنم دزت هلل دمحلا يسن ركوب

 نم يوقلا هللاب ذوعأ :لقف كردص يف ناطيشلا سوسو اذإ ليمك اي ءاهيف كيلع

 نم سانلا هلإب ذوعأو «يضقو ردق ام رش نم يضرلا دمحمب ذوعأو «يوغلا ناطيشلا
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 مهلك مهْنأ ولو ؛هعم نيطايشلاو سيلبإ ةنوؤم فكت «ملسو نيعمجأ سانلاو ةنجلا رش

 لك ىلع ءاليخو سواسوو فيراخزو قشاقشو اعادخ مهل ْنِإ ليمك اي ؛هلثم ةسلابأ

 اي «ةبلغلاب هيلع نولوتسي كلذ بسحيف «ةيصعملاو ةعاطلا ىف هتلزنم ردق ىلع دحأ

 اذإ اذه مهعم وكت نأ مهتينمأ «مهنم كباوضأ ناض الو مهتم ىدعأ ؤاذع آل ليمك

 اي ءادبأ اهيف نيدلاخ مهنع رصقي الو هررش مهنع رتفي ال ؛ميلألا باذعلا يف اوئتجا

 هذوعو همئازع عيمجو هيبن مساو همساب مهنم زرتحي مل نمب طيح ىلاعت هللا طخس ليمك

 م اذإف ءمهسفنأب كنوعدخي مهْنِإ ليمك اي «ملسو هلآو هيبن ىلع هللا تاولصو ٌرعو لج

 «كتدارإو كينامأ كئاطعأو «كتاوهش كيلإ مهنيسحتب كسفنبو كب اوركم مهبجت

 ح لجو ّرع هللاب كددظ نونسحيو ؛كنورمأيو كنوهنيو كنوسنيو كل نولّوسيو

 : لجو ّرع هللا لوق ظفحا ليمك اي «ىظل يصاعلا ءازجو هيصعتو كلذب رتغتف هوجرت
 ركذأ ليمك اي «ىلاعت هللا يلمملاو ناطيشلا لّوسملاو ؛؛ْمُهَل ىَلْمَأَوْم هَل لوس ناطّيَشلا

 يِفْرُهُكِراَشَو كلِحَرَو كلْيَخَبْرِهْيَلَعبِلْجْأَو »8 :هللا هنعل سيلبإل ىلاعت هللا لوق
 نع دعُي ال سيلبإ ْنِإ ليمك اي 4 اروُرُغ الإ ناطّيشلاْمُهْدعَي اَمَوْْهْعَو ِداَوأاَو لاَوْملا
 فطلب كل يتأي هّنِإ ليمك اي ,مهطرويف هتيصعم ىلع مهلمحيل هبر نع دعُي امّنِإو هسفن

 ميرك كّلَم كلذ نأ بسحتف اهعدت ال ةعاط نم هتفلأ دق كَنِإ ملعي امب كرمأيف هديك

 ال يلا ةكلهملا مياظعلا ىلع كلمح تننأمطاو هيلإ تنكس اذإف ميجر ناطيش وه امّنِإَو

 ضرألا ْنِإ ليمك اي ءاهيف كعقوي نأ رذحاف اهبصني ًاخاخف هل نإ ليمك اي ءاهعم ةاجن
 نل هنأ لجو ّع هللا كملعأ دقو ءانب ثبشت نم الإ اهنم وجني نلف مهخاخف نم ةءولم
 يِداَبع نإ 9 :لجو ّرع هللا لوق وهو ليمك اي ءانؤايلوأ هدابعو هدابع الإ اهنم وجني
 يذلا ُهَنْولََي يذلا ىَلَع َُئاَطْلس اَمَّنِإ ا : لجو ّرع هلوقو 4 ْاَطْلسْمِهْيَلَع كل َسْيَ
 ءرمأ امك كدلوو كلام يف ككرشي نأ نم انتيالوب جنا ليمك اي «4 نوكرْشُم هبْرُه



 املك

 نوبسحيف نوقدصتيو نومواديف نوموصيو نوليطيف نولصي ماوقأب رتغت ال ليمك اي

 نإ: لوني هّئلآو هنيلغ هللا ىلع »هللا لوسر تعمسلل هللا مْسقَأ ليمك اي «قوتفاوم مهن

 كلذ هينا هوك ايزل و ومتلا يروق اهذلا لقت معا وقلا ىلع اهوقأ هع اذإ ناطيلا

 مث هدوجسلاو عوضخلاو عوكرلاو عوشخلاو ةديدشلا ةدابعلا مهيلإ ببح «مثآملاو انخلا نم

 هْنِإ ليمك اي ءنورصني ال ةمايقلا مويو رانلا ىلإ نوعدي نيذلا ةمئألا ةيالو ىلع مهلمح

 نوكت نأ قحتست امُنِإ ليمك اي «نيعدوتسملا نم نوكت نأ رذحاف ؛عدوتسمو رقتسم

 ام جهنم نع كليزت الو جوع ىلإ كجرخت ال يلا ةحضاولا ةداجلا تمزل اذإ ًارقتسم

 ليمك اي «ةلفان يف ةدش الو ضرف يف ةصخر ال ليمك اي «هيلإ كانيده امو هيلع كانلمح

 انيديأ نيب لفاونلا لمع انمدق املإو «ضرف ام ىلغ الإ لئاسي ال لجو رع هللا نإ
 ضئارفلا هليزت نأ نم مظعأ هللا نإ ليمك اي ؛ماقملا موي ةماطلاو ماظعلا لاوهألل

 ليمك اي ؛هلربخ وهف ًاريخ عوطت نم نكلو «لاومألا حلاصو لامعألا عيمجو لفاونلاو

 لك نم رثكأ كيلع هللا ةمعنو ؛كركذ نم رثكأ كتلفغو «كتانسح نم رثكأ كبونذ نإ
 هديمحت نم لخت الف ؛هتيفاعو كدنع لجو ٍّرع هللا ةمعن نم ولخت ال هّنِإ ليمك اي ؛كلمع

 نيذلا نم ننوكت ال ليمك اي ءلاح لك ىلع هركذو هركشو هسيدقتو هحيبستو هديجمتو

 ٌمُه كنّلوُأ 8 قسفلا ىلإ مهبسنو ؛ْمُهَسْفنَأْم ْهاَسْنآَف هللا اوُسَن ا : لجو ّرع هللا لاق

 نوكت نأ نأشلا امّنِإ ءقدصتتو موصتو يلصت نأ نأشلا سيل ليمك اي * نوقسافلا

 ايءاهيف دحلل ءاقبإ يوس عوشخو يضرم هللا دنع لمعو يقن بلقب تلعف ةالصلا

 الو ٍفوتست ىنح لصافملاو اهيف قورعلا تلتبت امهنيب امو دوجسلاو عوكرلا دنع ليمك

 نم نكي مل نإ يلصت مالعو يلصت ميف رظنا ليمك اي ءكتاولص عيمج نم هب ىنأت ام ىلإ
 رظناف «ءاذغلاب موقي بلقلاو ءبلقلا نم حوبي ناسللا ليمك اي «لوبق الف هلحو ههجو

 ؛كركش الو كحبيست هللا لبقي مل ًالالح كلذ نكي مل نإف ءكمسجو كبلق يذغت اميف



 1/ىا/

 ىور نمف قلخلا نم دحأل تانامألا ءادأ كرت يف صخرن ال انأ ملعاو مهفا ليمك اي

 هللا لوسر تعمسل مسقأ ءبذك امبرانلا هؤازجو مثأو لطبأ دقف ةصخر كلذ يف نع

 لقا نجانل اوربا نإ ةنامالا ذا موف جم دوف راو عامي لارا تق لالش

 «لضاف مامإ عم الإ لفنو ؛لداع مامإ عم الإ وزغ ال ليمك اي «طيخملاو طيخلا يف لجو
 هللا ىلإ هئاعد يف ناكأ يقت نمؤم ضرألا يف ناكو ًايبن رهظي مل هللا ْنأ ول تيأرأ ليمك اي

 الف هلل نيدلا ليمك اي ؛هلهؤيو لجو ّرع هللا هبصني ىح ًائطخم هللاو لب ؟ًابيصم وأ ائطخم

 ام دعب تدحجو تركنأو تدتها ام دعب تلض ىلا ةعودخملا ةّمَألا لاوقأب نرتغت

 وأ ايبتاوأ الوسو الإ هب مايقلا جا نمت كاعتالا لقي الفلا ىودلا ليتك ا( علق

 نينا ضو نيدو اق وعام الإ "كاذذ دن ايفو ةماقإو هل اهيمرو قت ىف ليك ان ادعو
 الو ىسوم تدحج الو دوهيلا الو ىلاعت هللا لطعت ل ىراصنلا ْنِإ ليمك اي «نيدتعمو

 اي اولبقي لو اوبوتي لو اوتقمو اونعلف اودحلأو اوفرحو اوصقنو اوداز مهّنكلو «ىسيع

 ناك الو ًاينارصن الو ًايدوهي دلي مل مدآ انابأ ْنِإ ليمك اي «نيقنملا نم هللا لبقتي امّنِإ ليمك

 نم لبق لب «هنابرق لبقي مل نأ ىلإ هاّدأف ؛هيلع بجاولاب مقي ملف ءاملسم ًافينح الإ هنبا
 نإ ليمك اي: «نونسحم مه نيذلاو اوقتا نيذلا هللاو نحن ليمك اي ءهلتقو هدسحف هيخأ

 سانلا لمحو امب ذخألاب انرمأو ةفالخلا ىلع انلد «ميلح ميظع ميحر ميرك لجو ٍّرع هللا

 اهانلبقو نيبذكم ريغ اهانقدصو «نيقفانم ريغ اهانلسرأو نيفلتخم ريغ اهانيدأ دقف ءاهيلع
 ىلاعت هللا فصو امك انيلإ يحوتو اهيلإ يحون نيطايش هللاو انل نكي مل ؛نيباترم ريغ

 ٌنِجْلاَو سْنإْلا تيطاَّيِس ا :لزنأ امك أرقاف هباتك يف مهئامسأب لجو ّرع هللا مهركذ ًاموق

 ؛ًايغ نوقلي فوسف مهل ليولا ليمك اي 4 اًروُرُه ٍلوَقْلا فرْخُبر ٍضَْب ىَلإْم هضْعَب يحوُي
 ىح بارعألا ماغطل ًاناهم الو ءىصعأ ح ًانتممو عاطأ نح ًاقلعتم هللاو تسل ليمك اي

 ربكألا لقثلا نآرقلاو ءرغصألا لقثلا نحن ليمك اي ءامي يعدأ وأ نينمؤملا ةرمإ لحتتنا
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 امايأو اذكو اذك موي ةعماج ةالصلا مهيف ىدانف مهعمج دقو هللا لوسر مهعمسأ دقو

 :لاق مث هيلع ىثأو هللا دمحف ربنملا دعصف ءدحأ فلختي ملف ءاذكو اذك تقو ةعبس

 قدص هللف يبقدص نمف «يسفن نع ربخم الو لجو ّرع يّبر نع دؤم يّنِإ سانلا رشاعم

 هبقعأ هللا بذك نمو ءلجو ّرع هللا بذك ينيذك نمو «نانجلا هباثأ هللا قدص نمو

 هنيمي نع نيسحلاو نسحلاو هردص ىلإ يسأرو هنود ينماقأف تدعصف ينادان مث «ناربنلا

 مكملعأ نأ مكُبرو يبر هّنأ :ىلاعت هللا نع ليئربج ينرمأ سانلا رشاعم :لاق مث ءهلامشو

 لقتثلا مه مبالصأ نم مهفلخ نمو يانباو اذه يبصو نو ربكألا لقثلا وه نآرقلا نأ

 دشناو لك ربكألا لفلل وفضلا لقثلا دهشيو رغصألا لقثلل ربكألا لقثلا دهشي رغصألا

 اي ءدابعلا نيبو امهنيب مكحيف هللا ىلإ ادري ىح هل قرافم ريغ هبحاصل مزالم امهنم
 مهغلبأ دق ليمك اي ءرخأت نم انع رخأتو مدقت نم انمدقت مالعف كلذك انك اذإف ليمك

 يل هللا لوسر لاق ليمك اي «نيحصانلا نوبحي ال نكلو مهل حصنو هبر ةلاسر هللا لوسر

 رهش نم فصنلا موي رصعلا دعب ًاموي نورفاوتم راصنألاو نيرجاهملاو هنلعأ ًالوق

 مهو مهنم انأو ينم نوبيطلا هنم يانباو يلع :هربنم قوف هيمدق ىلع امئاق ناضمر

 هنا ف يجاتلا ئوعت اهنع تق نيو ان اهيكر نم ةنيفس مهو مهمأ دعب ةويرطلا

 اي «ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا ديب لضفلا ليمك اي ءىظل يف يواحلاو

 انبر نع انايإ مهدسحب مهارتفأ انوفرعي نأ لبق نم انأشنأ هللاو اننودسحي مالع ليمك

 عماقمو لابكأو ميقم يزخو ميلأ باذعب هرشبف ةنجلا نكسي ال نم ليمك اي ؟اننوليزي

 ديد ىضانللا و هون نا زقلا نواس 4 ةنراقتف نارينلا تاعطقمو لاوط لسالسو

 الف نوثيغتسيو نوباجي الف نوداني ةقبطم ةقثوم باوبألاو ةبهتلم رانلاو ةضضف ةنزخلاو

 ْدَقَل 07 نوثحكامْركنإ لاق كبَر اَنْيَلَع ضْفَيِل كلام اَي# :مهؤادن ءنومحري

 هللاو نحن ليمك اي «4 َنوُهِراَك قَحلْإ كرت سصحلَو ق حلا: كائنج
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 ُْضْرَأْلاَو تاواَمسلا تَسَمَلْرُهَاَوْهَأ ءقَحْلا َعَيئاوَو 8 : لجو ّرع هللا لاق يذلا قحلا

 انلعجا ًاباقحأ اوثكمي نأ دعب هؤامسأ تسدقت هللا نوداني مث ليمك اي «4نهيف ْنَمَف

 نم نوسأيي اهدنعف ليمك اي «# نوُمَلحت اَيَو اهيف اونّسْحا / :مهبيجيف اجرلا ىلع

 لق ليمك اي) ءاوبذع اوبسك امب ءازج ثكملاو ةكله لاب اونقيأو ةرسحلا تدتشاو ةركلا

 يايإ هقيفوت ىلع هللا دمحأ انأ ليمك اي «(نيملاظلا موقلا نم اناجن يذلا هلل دمحلا

 ىظحت مهفاف ةربدم ةلياز ايندب ىظح نم ىظح امّنِإ ليمك اي ءلاح لك ىلعو نينمؤملاو
 ىلاعت هللا اضر اهنم بغري يذلاو ةرخآلا ىلإ ريصي لك ليمك اي ةتباث ةيقاب ةرخآب
 ."”«مقف تئش نإ ليمك اي ءايقت ناك نم الإ اهثروي ال تلا ةنجلا نم ىلعلا تاجردلاو

 )١( «ىفطصملا ةراشب :يربطلا 6٠١-1١.



 رداصملا

 ميركلا نآرقلا ١.

 ةيلوألا رداصمل ا :الوأ

 (ما441١/ه٠44ت) دمحأ نب دمحم نيدلا باهش . ىهيشبألا

 .(١١٠5-١ط) لالهلا ةبتكم راد - توريب .فرظتسم نف لك 4 فرطتسملا 2

 .(م١ ؟"؟/ها٠17ت) ينابيشلا مركلا يبأ نب يلع نسحلا وبأ نيدلا زع .ريثألا نبا

 ةيملعلا بتكلا راد - توريب ءدوجوملا دبع دمحأ لداع ءضوعم دمحم يلع :قيقحت ؛ةباحصلا ةفرعم #4. ةباغلا دسأ .*

 .( تءد)ز

 .(19/417-١ط) ةيملعلا بتكلا راد - توريب :ءيضاقلا هللا دبع ءادفلا يبأ :قيقحت ؛خيراتلا © لماكلا .4

 .(تءد) رداص راد - توريب «باسنألا بيذهت 4 بابللا .0

 (ما 1 93١/ه1١1ت) دمحم نب كرابملا نيدلا دجم .ريثألا نبا

 -غط) ١546 (.

 (ما ؟94/ه1917ت) حتفلا ىبأ نب ىلع .ىلبرألا

 ١1580(. ؟ط) ءاوضألا راد توريب .ةمئألا ةفرعم 4 ةمفلا فشك .

 (م1781/ه١١٠١1ت)ىلع نب دمحم .ىليبدرألا

 .(ت.د) يدمحملا ةبتكم مق .دانسإلا قرط نع تاهابتشالا ةحازإو ةاورلاعماج 0.
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 حا

 (مه11/ها"ا ؛ت) دمحأ دمحم وبأ .ىيفوكلا مثعأ نبا

 .(١551١١ط) ءاوضألا راد توريب ءيريش يلع :قيقحت ,حوتفلا باتك

 (ما١18/ها/81ت) ىلع نب رديح .ىلمألا

 ةسسؤم - مق :يزيربتلا يوسوملا نسحم :قيقحت ءزيزعلا هللا باتك ليوأت # مظخلا رحبلاو مظعألا طيحملا ريسفت

 .( 17١ ١/ط)يكنهرف

 .(1544)( ط.د) مق :راونألا عبنمو رارسألا عماج

 (م954١٠١/ه448ت) ىلوملا دبع نب دمحأ رفعج وبأ .ىسلدنألا

 رشنلاو ةعابطلل بهاوملا ةسسؤؤم توريب ,يناسرخلا يوسوملا يدهم دمحم :قيقحت «باسنألا لوصأب بابلألا ةركذت

 )ط١١ ١١١ (.

 (ما419/ه911ت) ايركز نب دمحأ نب دمحم نب ايركز .يراصنألا

 . ١١ هىىط) ةيملعلا بتكلا رادح توريب «باهولا حتف

 (م 144١/ه1١٠١1ت) ناميلس نب مشاه مراكملا وبأ .ينارحبلا

 .( تدد) ةثعبلا ةسسؤم - مق ؛ةيمالسإلا تاساردلا مسق :قيقحت :نآرقلا ريسفت # ناهربلا

 .(تدد) ( ط.د) ءروشاع يلع :قيقحت ءماعلاو صاخلا قيرط نم مامإلا نييعت # ماصخلا ةجحو مارملا ةياغ

 حا فر وم 0 مق «ين .(997١١ط) ةيمالسإلا فراعملا ةسسؤم - مق .ىئالوملا هللا ةزع :قيقحت ءزجاعملا ةنيدم

 (ما١18/ه57179ت) مثيم نب ىلع نب مثيم نبا .ىنارحبلا

 .(5١١”غ4ط) ةيملعلا ةزوحلا - مق :ةغالبلا جهن حرش

 م 814 /ها!ها١ت) ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم ,يراخبلا

 . ١ ١ة4كط) ةفرعملا راد توريب ءدياز ميهاربإ دومحم :قيفحت ءريغصلا خيراتلا

 :( ا تد) نكينايد ةيمذاتسإلا ةبتكلا تايقرت ,نيبكلا ةيزاعلا

 (م88١٠/ه١448ت) زيزعلا دبع .جاربلا نبا

 .(0١95١١ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق .يرداهبلا ميهاربإ :قيقحت ؛هقفلا رهاوج

 .(19580) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق .بذهملا

 (م8410/ه4/١1ت) دلاخ نب دمحم نب دمحأ .ىقاربلا
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 لحذ

 .(ت.د) (ط.د) نارهط :لاجرلا

 (ما١///ه1419ت) دمحم نب رهاط نب رهاقلا دبع .ىدادغبلا

 .( ١١ ةة؛ط) يوتفلا راد - توريب .ناضمر ميهاربإ :قيقحت ؛قرفلا نيب قرفلا

 (ما 147/ه9١٠1"ت)رمع نب رداقلا دبع .ىدادغبلا

 .(5848١١ظ) ةيملعلا بتكلا راد - توريب ءيفيرط ليبن دمحم :قيقحت «برعلا ناسل بابل بلو بدألا ةنازخ

 (ما41١١/هد41ت) دوعسم نب ركب وبأ نيدلا ءالع .يناشاكلا ركب وبأ

 .(1585 ١ط) ةيبيبحلا ةبتكملا - ناتسكاب ؛عئارشلا بيترت © عئانصلا عئادب

 (م514١٠/ه1401ت) زيزعلا دبع نب هللا دبع هلل ديبع وبأ .ىركبلا

 .(؟١ذم'"طر بتكلا ملاع - توريب ءاقسلا ىفطصم :قيقحت ,عضاوملاو دالبلا ءامسأ نم مجعتسا ام مجعم

 (م141/ه119ت) رباج نب ىيكي نب دمحأ .يرذالبلا

 .( ت.د) ركفلا راد - توريب :نيققحملا نم ةبخن :قيقحت ءفارشألا باسنأ

 (ماالؤ١/ها١ا ١٠هت)رقاب دمحم .يناهبهبلا

 .(ت.د) (ط.د) ؛لاقملا جاهنم ىلع ةقيلعت

 .(م14١٠/ه448ت) يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ .يقهيبلا

 .( )١56 ةيملعلا بتكلا راد - توريب «:ةعيرشلا بحاص لاوحأ ةفرعمو ةوينلا لئالد

 .(ت.د) ركفلا راد - توريب ءىربكلا ننسلا

 .(١١ذ١6طر ةيملعلا بتكلا راد - توريب «ينويسب نب ديعسلا دمحم رجاه يبأ :قيقحت «ناميإلا بعش

 (ما"٠4/ها/١4ت) هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا ىلو .ىزيربتلا

 .( ت.د) تيبلا لهأ ةسسؤم - مق ءلاجرلا ءامسأ #ب لامكإلا

 (م451/ه11/9ت) ةروس نب ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ .ىذمرتلا

 رشع عباسلا نرقلا /يرجهلا رشع يداحلا نرقلا ت) نسحلا دبع ىفطصم .يشرفتلا

 (يداليملا

 .(199510) تيبلا لآ ةسسؤم مق ؛ثارتلا ءايحإل تيبلا لآ ةسسؤم :قيقحت :ءلاجرلا دقن
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 حذو

 (مه11/ه18ت) لاله وبأ ديعس نب دمحم نب ميهاربإ .يفقثلا

 .( ت.د) ( ط.د) نمهب .ثدحملا نيدلا لالج :قيقحت .تاراغلا

 م 8414/ه1482ت) بوبحم نب رك نب ورمع نامثع وبأ .ظحاجلا

 .(١55١١ط) ليجلا راد -توريب :نوراه دمحم مالسلا دبع :قيقحت ,نالوحلاو نايمعلاو ناجرعلاو ناصربلا

 رشع ثلاثلا نرقلا/يرجهلا عباسلا نارقلا ت١ فسوي نب ىلع نيدلا نيز .ربج نبا

 (يداليملا

 (ما؟١/ه4١1ت) دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ .ريبج نبا

 )١554(. رداص راد - توريب ءريبج نب ةلحر

 (ما ٠٠١ /ه491ت) دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ .يزوجلا نبا
2005 5 « 8 

 .(1955١-١ط) ةيملعلا بتكلا راد توريب :كولملاو ممألا خيرات 4 مظتنملا

 (م١٠٠ ؟/ها"وت) دامح نب ليعامسإ .ىرهوجلا

 . ١ذملك -غط) نييالملا ملعلا راد- توريب ءراطع روفغلا ديع دمحأ :قيفحت ,حاحصلا

 (مو8*1/ها1 ؟/ت) دمحم نب نمحرلا دبع دمحم وبأ .ىزارلا متاح ىبأ نبا

 . 50١١؟ط) يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد توريب «ليدعتلاو حرجلا

 (م14١١٠/ه84٠14ت) هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ .ىروباسينلا مكاحلا

 . ١ غط) قافآلا راد توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةنجل :قيقحت «:ثيدحلا مولع ةفرعم

 (مو1 4 /ه"هؤت) يميمتلا متاح يبأ نب نابح نب دمحم .نابح نبا

 (9177١١”ط) ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد سلجم نكدلا دابأ رديح دنهلا ءتاقثلا

 . 1١5151 ”ط) ةلاسرلا ةسسؤم توريب «طوؤانرألا بيعش :قيقحت «نابح نبا حيحص

 .( ت.د) رشنلل زابلا راد - ةمركملا ةكم . دياز ميهاربإ دومحم :قيقحت .نيكورتملاو ءافعضلاو نيثدحملا نم نيحورجملا

 .( ١وو.-١1طر ءافولا راد ةروصنملا ,ميهاربإ يلع قوزرم :قيقحت ءراصمألا ءاملع ريهاشم

 (ملدؤ/هاأ :هت) دمحم .ىدادغبلا بيبح نبا

 . ١545 ةرئادلا ةعبطم توريب ءربحملا

 .( ت.د) (ط .د) قوراف دمحأ ديشروخ :قيقحت «,قمنملا
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 (ما :48/هم05ت) يلع نب دمحأ .ينالقسعلا رجح نبا

 ةيملعلا بتكلا راد- توريب «صوعم دمحم يلع ءدوجوملا ديع دمحأ لداع :قيقحت ,ةباحصلا ةفرعم ب ةباصإلا

 .(١٠١١١هط)

 .( ١ك ؤحتاطر ةيملعلا بتكلا راد - توريب ءاطع رداقلا دبع ىفطصم :قيقحت .بيذهتلا بيرقت

 .(58١١غ4ط) ركفلا راد توريب «بيذهتلا بيذهت

 .( تدر ةقفرعملا راد - توريب «يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف

 (ما1508/ه141ت) ديمحلا دبع نب نيدلا زع .يلزتعملا ديدحلا ىبأ نبا

 .(57-1550ط)رشنلاو ةعابطلل نايليعامسإ ةسسؤم - مق .ميهاربإ لضفلا يبأ دمحم :قيقحت ؛ةغالبلا جهن حرش

 (م1484/ه184ت) قاحسإ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ .ىبرحلا

 .(58١١غ؛ط) ثارتلا ءايحإو ثحبلا زكرم - ةيدوعسلا ءرباعلا نب دمحم نب ناملس :قيقحت ؛,ثيدحلا بيرغ

 (ما11595/ها4١٠ت)دمحم نب يلع نب نسحلا نب دمحم .يلماعلا رحلا

 تيبلا لآ ةسسؤم - مق . ينيسحلا اضر دمحم :قيقحت ؛ةعيرشلا لئاسم ليصحت ىلإ ةعيشلا لئاسو ليصفت ةمتاخ

 .( 19595-؟ط) ثارتلا ءايحإل مالسلا مهيلع

 -١ط) ةيمالسإلا فراعملا ةسسؤم مق . ينيئاقلا نيسحلا دمح نب دمحم :قيقحت ؛ةمئألا لوصأ #2 ةمهملا لوصفلا

 .( ل517

 (ما 1٠"/ه445ت) ديعس نب دمحأ نب ىلع دمحم وبأ ,ىسلدنألا مزح نبا

 . ١ ذى ١ط) ةيملعلا بتكلا راد - توريب :ءاملعلا نم ةنجل :قيقحت ,برعلا باسنأ ةرهمج

 .(5١5١-١ظط) رداص راد - توريب «لحنلاو ءاوهألاو للملا # لصفلا

 (ما1ا//هم١4ت) دهف نب دمحأ .ىلحلا

 .( تءد) ينادجو ةبتكم - مق «يعاسلا حاجنو يعادلا ةدع

 .(1547) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق ءيقارعلا يبتجم :قيقحت ؛عرابلا بذهملا

 (يداليملا رشع سمانا نرقلا/يرجهلا عساتلا نرقلا ت) ناملس نب نيسح .ىلحلا

 .( 7١٠7؟) ةيرديحلا ةبتكملا فرشألا فجنلا ءفرشأ يلع :قيقحت ءرضتحملا

 (م 0١5١١/ه149ت) ديعس نب ىيح .ىلحلا

 .(15804) ءادهشلا ديس ةسسؤم مق ؛ءالضفلا نم عمج :قيقحت ؛عئارشلل عماجلا
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 (ما154/ه١٠9ت) معنملا دبع نب دمحم .يريمحلا

 ) ) نانبل ةب و .( 57١-984ط) نانبل ةبتكم توريب ءسابع ناسحإ :قينقحت .راطقألا ربخ 4 راطعملا ضورلا

 (م 804/ه١114ت) دمحم نب دمحأ .لبنح نبا

 .( ت.د) رداص راد - توريب .ءلبنح نب دمحأ دنسم

 (م140/ه141ت) دواد نب دمحأ .يرونيدلا ةفينح وبأ

 .(95:0١-١ط) يبرعلا باتكلا ءايحإ راد - ةرهاقلا ءرماع معنملا دبع :قيقحت :لاوطلا رابخألا

 .(ما/١٠/ها١١١؟ت) ةعمج ىلع دبع .ىزيوحلا

 .( ؛!١59ط) رشنلاو ةعابطلل نايليعامسإ ةسسؤم - مق :نيلقثلا رون ريسفت

 (ما١21/ه9 1 ت) ةللادبع نب دمحأ نيدلا ىفص .ىجرزخلا

 .( ؛!550ط) ةيمالسإلا رئاشبلا راد - توريب :لاجرلا ءامسأ #4 لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ

 (مدؤه/ ها" ءت) نادمح نب نيسحلا .ىبيصخلا

 .( ؛!ذك١ط) غالبلا ةسسؤم - توريب ,ىربكلا ةيادهلا

 (م71١٠/ه14117ت) تباث نب ىلع نب دمحأ ركب وبأ .ىدادغبلا بيطخملا

 . : راد توريب ب هج .(99١١ا/ط) ةيملعلا بتكلا راد توريب ءاطع رداقلا دبع ىف :قيقحت . دادغب خيرات

 (ما4١1/ه8١8ت) ىمرضحلا نسحلا نب دمحم نمحرلا دبع .نودلخ نبا

 .(تءد) يبرعلا ثارتلا ءايحإ رادح توريب 2( نودلخ نبا خيرات)

 (م81١١/ه١141ت) دمحم نب دمحأ نيدلا سمش سابعلا وبأ .ناكلخ نبا

 )١954(. ةفاقثلا راد توريب ءسابع ناسحإ :قيقحت نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو

 (م7١١؟/هد14ت) يكملا دمحأ نب قفوملا .يمزراوخلا

 .(17-1595ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق «بقانملا

 (ماا١١٠/هاا1١ت) نيسح نب دمحم .يواسناونخلا

 (م1014/ه1 ٠1ت) طايخ نب ةفيلخ ورمع وبأ .طايخ نبا



 الك

392 

0/0 

 اك

0 

 م

45 

 4غ

6 

41 

 ./ا/

.// 

./5 

55 

 .( 1195) ركفلا راد - توريب ؛راكز ليهس :قيقحت ؛طايخ نب ةفيلخ خيرات

 .(1-١1595ط) ركفلا راد توريب ءراكز ليهس :قيقحت ؛طايخ نب ةفيلخ تاقبط

 (ما٠".ا//ها/7١ت) ىلع نب نسحلا نيدلا ىقت .دوواد نبا

 .( )١5/7 ةيرديحلا ةبتكملا - فرشألا فجنلا ؛مولعلا رحب لآ ةداح دمحم :قيقحت .دوواد نبا لاجر

 (م1848/ه11070ت) ثعشألا نب ناميلس .دوواد وبأ

 ١155١(. ١ط) ركفلا راد توريب :ماحللا دمحم ديعس :قيقحت .دواد يبأ ننس

 (مه9١/-ه 5٠١ 4ت) دوراجلا نب ناميلس .ىسلايطلا دواد نبا

 .(ت.د) ةفرعملا راد - توريب ءيسلايطلا دواد يبأ دنسم

 (موز""/ه"١1ت) ىدزألا نسحلا نب دمحم ركب وبأ .ديرد نبا

 .( 71905ط) ىنثملا ةبتكم - دادغب :نوراه دمحم مالسلادبع :قيقحت ءقاقتشالا

 (يداليملا رشع عبارلا نرقلا/يرجهلا نماثلا نرقلا) دمحم نب نسحلا دمحم وبأ .ىيمليدلا

 .(1554١7ط) يضرلا فيرشلا تاروشنم - مق ؛بولقلا داشرإ

 (ما1" ءال/هان :ةت) نامثع نب دمحأ نب دمحم نيدلا سمش .يبهذلا

 .( ؟اذححكطر يبرعلا باتكلا راد توريب ,يرمدت مالسلا ديع رمع :قيقحت :مالعألاو ريهاشملا تايفوو مالسإلا خيرات

 .( تءد) ثارتلا ءايحإ راد توريب .ظافحلا ةركذت

 . ١533 -كىهط) ةلاسرلا ةسسؤم - توريب «يجرغاصلا نومأم :قيقحت .ءالبنلا مالعأ ريس

 (ما9١١١/ه5١1ت) ىشيرقلا نيسح نب رمع نب دمحم هللادبع وبأ .ىزارلا

 .( )*73٠١ ركفلا راد - توريب ءبيبطلا دمحم دعسأ :قيقحت ,ميركلا نآرقلا ريسفت

 (ما"؟١/هال؟١ت) رداقلا دبع نب ركب يبأ نب دمحم .يزارلا

 .(١١ذكغط) ةيملعلا بتكلا راد - توريب ,حاحصلا راتخم

 (ما١٠"/ه414ت) دمحم نب نيسحلا مساقلا وبأ .ىناهفصألا بغارلا

 .(1585١5ط) ( ط.د) :نآرقلا بيرغ 4 تادرفملا

 (مىه '/ها؟!"8ت) دلخم نب ميهاربإ نب قاحسإ .هيوهار نبا

 .(١155١ط) ناميإلا ةبتكم - ةرونملا ةنيدملا ءيسولبلا درب نيسح قحلا دبع روفغلا دبع :قيقحت «هيوهار نبا دنسم
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 (ما 1/٠١//هدال"ت) هللا ةبه نب ديعس نيسحلا وبأ .نيدلا بطق ىدنوارلا

 .(15804) مايخلا ةعبطم - مقءيرمكهوكلا فيطللا دبع :قيقحت ؛ةغالبلا جهن حرش # ةعاربلا جاهنم

 (ما198/ها4١١ت) طساولا ىنيسحلا ىضترم نب دمحم .ىديبزلا

 (ىرجهلا رشع ىداحلا نرقلا/ىرجهلا سمانخلا نرقلا ت) ديشرلا .ريبزلا نبا

 )١9409(. رشنلاو تاعوبطملا ةرئاد - تيوكلا هللا ديمح دمحم :قيقحت ,فحتلاو رئاخذلا

 (ما951"1/ها/54ت) هللا دبع نب دمحم نيدلا ردب ىشكرزلا

 .(5010١1ط) ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد توريب :ميهاربإ لضفلا يبأ دمحم :قيقحت :نآرقلا مولع #2 ناهربلا

 (م14١١/ه418ت) دمحم نب رمع نب دومحم هللا راج .ىرشخمزلا

 .( ١ك بعشلا عباطمو راد ةرهاقلا :.ةغاليلا ساسأ

 (ما 199/ه٠9١٠1ت) رقاب دمحم .ىراوزبسلا

 .( ت.د) ثارتلا ءايحإل تيبلا لآ ةسسؤم - مق ؛داشرإلا حرش ِ داعملا ةريخذ

 م نب ني نب نيدباعلا نيز (مالا ؟/هووت) وف 1 .نيدباعلا نيز .داجسلا

 )3٠١7(. رايرهش تاروشنم مق «ةيداجسلا ةفيحصلا

 (م 1 غ/ها١ت) يرصبلا يرهزلا عينم نب دعس نب دمحم .دعس نبا

 .٠ (تءد) رداص راد توريب «ىربكلا تاقبطلا

 .( ١ ١ة4ا١اط) ةعابطلل توريب راد - توريب ءراطع رافغلا ديع دمحأ :قيقحت ءمايارسو لوسرلا تاوزغ

 (م 448/144ت) قاحسإ نب بوقعي فسوي وبأ .ىزاوهألا تيكسلا نبا

 ٠ ةيكيلوثاكلا ةعبطملا -توريب :يبرعلا ناسللا #2 يوغللا زنكلا )؟١10(

1 

 (يداليملا عباسلا نرقلا/يرجهلا لوألا نرقلا ت) يفوكلا يلالهلا سيق نب ميلس
 ٠١. ام ليلد - مق ءيراصنألا رقاب دمحم :قيقحت ءسيق نب ميلس باتك )ط١1٠١٠١١(.

 (م11١١/ه8011ت) روصنم نب دمحم نب ميركل | دبع دعس وبأ .ىناعمسلا

 ١(. اذخحكطر ةعابطلل نانجلا راد توريب .يدورابلا رمع هلل دبع :قيقحت «باسنألا م

 .( 15517 ١ط) نطولا راد _ ضايرلاءسابع نب مينغ :ميهاربإ نب رساي :قيقحت .يناعمسلا ريسفت
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 (م11١٠1/ه448ت) ليعامسإ نب ىلع نسحلا وبأ .ةديس نبا

 .(تءدر يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد - توريب ,يبرعلا ثارتلا ءايحا ةنجل :قيقحت «صصخملا 1

 .(ما 4١:4 /ه١١91ت)ركب ىبأ نب لامكلا نب نمحرلا دبع نب نيدلا لالج .ىطويسلا

 :(تعد) نواعصلا ناد ةفركملا ةكم 1 ةيعقسلا نم ةبخت قي ,ءافلكلا يراك

 .(581١١ظط) ركفلا راد - توريب ءريغصلا عماجلا 2

 .( تءد) ةيملعلا بتكلا راد توريب «يئاسنلا ننس حرش 3

 ٠. تدد) رداص راد توريب :؛باسنألا ريرحت ك4 بابلألا بل (.

 (مم9١/ه4١9ت) سيردإ نب هللا دبع وبأ .ىعفاشلا

 .(؟15857ط ) ركفلا راد - توريب ُمألا باتك ٠.

 (ما د"ه /هاذ١4ت) ىحلاصلا فسوي نب دمحم .ىماشلا

 -اط) ةيملعلا بتكلا راد - توريب « صضوع دمحم يلع .دوجوملا ديع دمحأ لداع :قيقحت ءداشرلاو ىدهلا لبس .٠

.) 557 

 (م 4/0/ه111ت) رمع ديز وبأ .يريمنلا ةبش نبا

 . ( ١١ ةاذط) ركفلا راد - مق ؛دمحم ميهف :قيقحت .ةنيدملا خيرات

 (م١٠ 44/ه41ت) دمحم نب ىسوم نب نيسحلا نب يلع .ىضترملا فيرشلا

 .(1508) بادآلا ةعبطم - فرشألا فجنلا ؛ ينيسحلا دمحأ :قيقحت ؛لمعلاو ملعلا لمج

 .( ١١ ةاحط) نايليعامسإ ةسسؤم -مق ؛ةمامإلا 4ك كلشلا

 رشاعلا نرقلا/يرجهلا عبارلا نرقلا ت) ىلع نب نسحلا دمحم وبأ .ينارحلا ةبعش نبا

 (يداليملا

 -١ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق :يرافغلا ربكأ يلع :قيقحت .هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا لآ نع لوقعلا فحت

 .( اذن

 (ما91١١/ه448ت) ىلع نب دمحم للادبع وبأ نيدلا ريشم .بوشآ رهش نبا

 )١1514057(. ةيرديحلا ةعبطملا فرشألا فجنلا ؛نيثحابلا نم ةبخن :قيقحت ءبلاط يبأ لآ بقانم

 (ما ١:4 /ه٠14ت) نمحرلا دبع نب نامثع .ىروزرهشلا
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 بتكلا راد - توريب :ةضيوع نب دمحم نب حالص نمحرلا دبع يبأ :قيقحت .ثيدحلا مولع 4 حالصلا نبا ةمدقم

 (1950ه-١ط) ةيملعلا

 (مم149/ه 1 هت )ميهاربإ نب ةبيش ىبأ نب دمحم نب هللادبع .ىفوكلا ةبيش ىبأ نبأ

 .(585١١ط)ركفلا راد توريب :ماحللا ديعس :قيقحت .راثآلاو ثيداحألا #2 ةبيش يبأ نبا فنصم

 (ما 14١ /ه١8١٠ت) دمحم نيدلا ردص .ىزاريشلا

 .(ما141/ه948١1 ت) ىمقلا رهاط دمحم .يزاريشلا

 .( ١ ١ذةالطر ريمألا ةعبطم - مق ءيئاجرلا دمحم :قيقحت :نيعبرألا باتك 5

 رشع نماثلا نرقلا/يرجهلا رشع يناثلا نرقلا ت) دمحم نب يلع رديح .يناوريشلا

 (يدالبملا

 .( 1997) ةيمالسإلا تاروشنملا ةعبطم مق ءنوسح دمحم :قيقحت ؛مالسلا مهيلع تيبلا لهأ بقانم .

 (ما 44١ /ه4084ت) دمحأ دمحم نب ىلع .ىكلاملا غابصلا نبا

 .(١١١١1١ط) ثيدحلا راد - مق ءيريرغلا يماس :قيقحت .ةمئألا ةفرعم 4 ةمهملا لوصفلا

 (ما 119/ه114ت) ىجرزنخلا سنوي نب ةفيلخ نب مساقلا نب دمحأ ةعيبص ىبأ نبا

 .( ت.د) ةايحلا ةبتكم راد - توريب ءاضر رازن :قيقحت .ءابطألا تاقبط 4 ءابنألا نويع

 (ما51/ه/١8ت) نيسحلا نب ىلع نب دمحم رفعج وبأ .قودصلا

 .(١١ةذ5ط) ةثعبلا ةسسؤم مق :ةيمالسإلا تاساردلا مسق :قيقحت .يلامألا

 .(5١-548ط) اضرلا تاروشنم - مق ؛لامعألا باوث .

 .(1987) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم مق .يرافغلا ربكأ ىلع :قيقُحخ .لاصخلا

 .(1995) ةيرديحلا ةبتكملا تاروشنم - فرشألا فجنلا «عئارشلا للع

 .(1584) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق :يرافغلا ربكأ يلع :قيقحت ؛ةمعنلا مامتو نيدلا لامك

 .(550١7ط) ةيملعلا ةزوحلا 24 نيسردملا ةعامج تاروشنم مق :يرافغلا يلع :قيقحت ؛هيقفلا هرضحي ال نم

 (م١5"/هاز٠9ت) نسحلا نب دمحم .رافصلا

 .(15184) يدمحألا ةعبطم - نارهط .هجوك نسح ازريم :قيقحت ؛تاجردلا رئاصب

 (ما"11؟/ها/14ت) كبيأ نب ليلخ نيدلا حالص .ىدفصلا
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 )7٠٠١(. يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد - توريب .ءىفطصم يكرت ؛طوؤانرألا دمحأ :قيقحت :تايفولاب اولا

 (مه17١/ه1؟١١ت) مامه نب قازرلا دبع ركب وبأ .ىيناعنصلا

 .( ت.د) يملعلا سلجملا تاروشنم - توريب يمظعألا نمحرلا بيبح :قيقحت .فنصملا

 م ةاد/ه'١٠٠ت) ىدسألارمع نب فيس .ىبضلا

 . 1١-١9515ط ( سئافنلا راد توريب «ءشومرع بتار دمحأ :قيقحت «2لمجلا ةعقوو ةنتفلا

 (م144/ه1841ت) يثراحلا ةيطع نب ىلع نب دمحم .يكملا بلاط وبأ

 راد - توريب . دوسلا نويع لساب :قيقحت .ءبوبحملا ماقم ىلإ ديرملا قيرط فصوو بوبحملا ةلماعم ب بولقلا توف

 .(590١١ط) ةيملعلا بتكلا

 (ما 171 /ه11/ت) ىسوم نب دمحأ لضفملا وبأ ندلا لامج سوواط نبا

 .(١95١١ط) ثارتلا

 (ما١ ؟14/ه114ت) دمحم نب رفعج نب ىسوم نب ىلع نيدلا يضر .سوواط نبا

 (9157١11ط) يمالسإلا يمالعإلا بتكملا - مق ءيناهفصألا يمويقلا داوج :قيقحت :لامعألا لابقإ

 .فيرشلا هجرف ىلاعت هللا لجع رمألا بحاص ةسسؤم :قيقحت ؛(نتفلاو محالملا) نتفلاب فيرعتلا #2 ننملاب فيرشتلا

 .(940١١ط) فيرشلا هجرف ىلاعت هللا لجع رمألا بحاص ةسسؤم - ناهفصأ

 (9179١١ط) مايخلا ةعبطم - مق .فئاوطلا بهاذم ةفرعم 4 فئارطلا

 )١960(. ةيرديحلا ةعبطملا - فرشألا فجنلا ؛ةجهملا ةرمثل ةجحلا فشك

 .( 1-١1555ط) ىدهلا راونأ - مق ءفوفطلا ىلتق ىلع فوهللا

 (مو١/1/ه١) دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ .ىناربطلا

 .(19957١ط) ةيملعلا بتكلا راد - توريب ءاطع رداقلا دبع ىفطصم :قيقحت .ءاعدلا .

 (ما١ 0 /ه4ه548ت) نسحلا نب لضفلا نب نسحلا .يسربطلا

 مهيلع تيبلا لآ ةسسؤم مق .ثارتلا ءايحإل مالسلا مهيلع تيبلا لآ ةسسؤم :قيقحت .,ىدهلا مالعأب ىرولا مالعإ

 .(5١١ى5ط) ثارتلا ءايحإل مالسلا

 يملعألا ةسسؤم - توريب ,نييئاصخألا نيققحملاو ءاملعلا نم ةنجل :قيقحت :نآرقلا ريسفت 4 نايبلا عمجم ريسفت

 .(١١ةىهط)

 .(1151/5ط) يضرلا فيرشلا تاروشنم مق :قالخألا مراكم
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 .(١١ةقككط) ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم - دهشم .فلسلا ةمئأ نيب فلتخملا نم فلتؤملا

 (ما9١"/ه42144ت) بلاط يبأ نب يلع نب دمحأ روصنم ىبأ .يسربطلا

 )١9957(. نامعنلا راد فرشألا فجنلا :ناسرخلا رقاب دمحم :قيقحت .جاجتحالا

 (ما ؟94/ه194ت) هللا دبع نب دمحأ .يربطلا

 .(19917) يسدقلا ةبتكم ةرهاقلا «ىبقعلا رئاخذ

 (مقا؟ ؟/ها“ا ٠ت) ريرج نب دمحم رفعج وبأ .يربطلا

 وز فرامل ناز -ةرهافلا :ميساربإ لضفلا نادم ويقع :كازالنو ليولا عزام

 1152و ةكيبلا ةحسيوت مف .ةيمالاسإلا كاسارزلا هبه قيقست ةنرانالا كالو

 .(55١١:ط) ةيمالسإلا ةفاقثلا ةسسؤم مق ءيدومحملا دمحأ :قيقحت ءدشرتسملا

 (ما١"١/هد؟4ت) مساقلا وبأ دمحم رفعج وبأ نيدلا دامع .يربطلا

 .( اذك5 -حاط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق ,يناهفصألا يمويفلا داوج :قيقحت ؛ءىفطصملا ةراشب

 (م77١٠1/ه١47ت) يلع نب نسحلا نب دمحم رفعج وبأ .يسوطلا

 .(1585) ثارحلا ءايحإل تيبلا لآ ةسسؤم - مق :يئاجرلا يدهم :قيقحت ءلاجرلا ةفرعم رايتخا

 .(1958) (ط.د) دهشم .تارابعلا #4 دوقعلاو لمجلا

 .(١١ة45ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم مق :نيققحملا نم ةعامج قيقحت .فالخلا

 .(١١ةة؛ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم مق ؛يناهفصألا يمويقلا داوج :قيقحت ءيسوطلا لاجر

 .(ت.د) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق ءرشعلا لئاسرلا

 .( ا 3/5-١ط) مايخلا ةعبطم - مق ؛داشرلا قيرط ىلإ يداهلا داصتقالا

 .( 1551/) ةيرفعجلا راثآلا ءايحإل ةيوضترملا ةبتكملا - نارهط ؛ةيمامإلا هقف 4 طوسبملا

 .( اةحكا-اط) ةعيشلا هقف ةسسّؤوم - توريب ,دجهتملا حابصم

 (ما14١١/ه١827ت) ىلع نب دمحم رفعج وبأ نيدلا دامع .ىسوطلا

 .(١7195ط) نايراصنأ ةسسؤم - مق :نارمع اضر ليبن :قيقحت «بقانملا # بقاثلا .

 (ما411/ه9844ت) دمصلا دبع نب نيسح .ىلماعلا

 .(٠58١١ط) ةيمالسإلا رئاخذلا عمجم مق ءيرمكهوكلا فيطللا دبع :قيقحت .رابخألا لوصأ ىلإ رايخألا لوصو
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 (ما١٠٠١٠/ه8471ت) هلل ادبع نب فسوي رمع وبأ .ربلا دبع نبا

 5٠٠١(. ) ةيملعلا بتكلا راد - توريب ءضوعم يلع دمحم ءاطع دمحم ملاس :قيقحت .راكذتسالا

 )١15155(. ليجلا راد - توريب .ءيواجيبلا دمحم :قيقحت ,باحصألا ةفرعم 4 باعيتسالا

 نوؤشلاو فاقوألا مومع ةرازو - برغم ا ؛يركبلا ريبكلا دبغ دمحم .يولعلا دمحأ نب ىفطصم :قيقحت .ديهمتلا
 .(19571) ةيمالسإلا

 .(1551)(ط.د) ةرهاقلا ؛ممألا نم ةيبرعلاب ملكت نم لوأ نمو مجعلاو برعلا مايأ لوصُأب فيرعتلا 2 ممألاو دصقلا

 (موو*/هةت) دمحم نب دمحأ رمع وبأ .ىسلدنألا هبر دبع نبا

 1311و ةيملفلا تققلا ناو ب ةدوردبا قيسرتلا ليلا نيك قيمي دورعلا لمتنا

 (مه/4/ه١11ت) حلاص نب هللا دبع نب دمحأ نسحلا وبأ .ىلجعلا

 .( 15986-١ط)رادلا ةبتكم ةرونملا ةنيدملا .تاقثلا ةفرعم

 (مو1/4/ه110ت) ىناجرجلا ىدع نب للا دبع دمحأ وبأ .ىدع نبا

 .( ١ ؟مرالحتكاط ) ركفلا راد توريب ءراكز ليهس :قيقحت «لاجرلا ءافعض 4 لماكلا

 (ما ١ 1غ8/ه8 5 ت) ةللا دبع نب دمحم ركب وبأ .ىبرعلا نبا

 .(ت.د) ركفلا راد توريب ءاطع رداقلا دبع دمحم :قيقحت :«نآرقلا ماكحأ .

 .(ما ١/5 /هدالا ت) هللا دبع نب ةللا ةبه نب نسحلا نب ىلع نب مساقلا وبأ .ركاسع نبا

 .( ١١ةةغط) ركفلا راد توريب «يريش يلع :قيقحت :قشمد ةنيدم خيرات

 (م 0١11/ه٠4ت) مالسلا هيلع بلاط ىبأ نب ىلع مامإلا

 (م1/8١/ه895١٠ت) دمحأ نب ىحلا دبع حالفلا وبأ نيدلا باهش .ىلبنحلا دامعلا نبا

 .( تءد) ثارتلا ءايحإ راد توريب «بهذ نم رابخأ 22 بهذلا تارذش

 (م184١١/ه١4286ت) دمحم نب ىلع نب دمحأ .ىنارمعلا

 .(١١ةةةط) ةيبرعلا قافآلا راد - ةرهاقلا ؛يئارماسلا مساق :قيقحت .ءافلخلا خيرات  ءابنألا .

 (ما ١104/هم42ت)دمحأ نب دومحم دمحم وبأ نيدلا ردب .ىنيعلا

 .(ت.د) يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد توريب ءيراخبلا حرش ب ئراقلا ةدمع

 (ما١١١/ههد04٠ت) دمحم نب دمحم دماح وبأ .ىلازغلا
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 .(ت.د)يبرعلا باتكلا راد  توريب «نيدلا مولع ءايحإ

 (م4١٠٠/ها"90ت) دمحأ ايركز سراف نبا

 . ١ 186 يمالسإلا مالعإلا ةيتكم - مق «نوراه دمحم مالسلا ديع :قيقحت قغللا سيياقم مجعم

 (ما7١؟4/ها١ ١9 ت) يناهفصألا نسحلا نب دمحم نيدلا ءاهب يدنهلا لضافلا

 .(590١١ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق ؛يمالسإلا رشنلا ةسسؤم :قيقحت ؛ماكحألا دعاوق نع ماثللا فشك

 (ماالا“ا /هال"؟ت) ليعامسإ نيدلا دامع .ءادفلا وبأ

 (ما/ل51/ه9١11ت) دمحأ نب ليلخلا نمحرلا دبع وبأ .ىديهارفلا

 .( 7١ ةظاحط) ةرجهلا راد ةسسؤم - مق .يئارماسلا ميهاربإ ءيموزخملا يدهم :قيقحت ؛نيعلا باتك .

 (م519/ه051ت) نيسحلا نب ىلع .ىناهفصألا جرفلا وبأ

 .( تدد) ثارتلا ءايحإ راد - توريب «يناغألا

 .( ؟950١ط) ةيرديحلا ةبتكملا تاروشنم - فرشألا فجنلا ءرفظملا مظاك :قيقحت «نييبلاطلا لتاقم

 (م٠148١ /ه١9١٠ ت)نسحم دمحم .ىناشاكلا ضيفلا

 .(ت.د) ةيملعلا ةزوحلا - مق :يرافغلا ربكأ يلع :قيقحت .ءايحألا بيذهت 2 ءاضيبلا ةجحملا

 .(580١١ط ) مالسلا هيلع يلع نينمؤملا ريمأ ةبتكم - ناهفصأ , ينيسحلا نيدلا ءايض :قيقحت ؛لولا

 (مو77/ها"ه ؟ت) داوجلا مامإلا نبا ىسوم نب دمحأ نب ىلع .ىفوكلا مساقلا وبأ

 .(ت.د) (ط.د) .ةثاغتسالا

 (م117/ه41ت) مساقلا نب ليعامسإ ىلع وبأ .ىلاقلا

 .(تءد) (ط.د) ؛يلامألا

 (م144/ه1171ت) ملسم نب ةللادبع دمحم وبأ .يرونيدلا ةبيتق نبا

 (9848١١ط) ةيملعلا بتكلا راد - توريب ,يروبجلا هللا دبع :قيقحت ؛ثيدحلا بيرغ

 .( ؟5١ةىط) فراعملا راد - رصم ؛ةشاكع تورث :قيقحت :فراعملا

 (ما١ ١ ؟"/ه١1ت) ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع دمحم وبأ نيدلا قفوم .ةمادق نبا

 .(تءد) يبرعلا باتكلا رادح توريب ٠ ينغملا م
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 (ما 17 1/ه١11ت) ىراصنألا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ .ىبطرقلا

 ثارتلا ءايحإ راد - توريب ءشيفطأ ميهاربإ قاحسإ يبأ قيقحت .( يِطرقلا ريسفت) نآرقلا ماكحأل عماجلا

 .( 1980)يبرعلا

 (م 811/ه1١1 ت) رينتسملا نب دمحم ىلع وبأ .برطق

 .(؟94886١ط) ةلاسرلا ةسسؤم - توريب ؛نماضلا حلاص متاح قيقحت ؛ةيلهاجلا ةيبلتو ةنمزألا .

 (ما118/ه١41ت) ىلع نب دمحأ سابعلا وبأ .ىدنشقلقلا

 (موالا//ه" 1١/ت) دمحم نب رفعج .هيولوق نبا

 (ما"ه٠/ها/١0ت) ىعارزلا باويأ نب ركب ىبأ نب دمحم نيدلا سمش .ةيزوجلا ميق نبا

 .(ت.د) ةيملعلا بتكلا راد توريب ءيوبنلا بطلا

 (ما"11/ها/14ت) ركاش نب دمحم .ىبتكلا

 .(١٠٠١1ط) ةيملعلا بتكلا راد توريب «دوجوملا دبع دمحأ لداع هللا ضوعي دمحم يلع قيقحت :تايفولا تاوف

 (ماا"ا/ل ؟/هالا/؛ت) ىقشمدلا رمع نب ليعامسإ ءادفلا وبأ .ريثك نبا

 .(1848١١ظ ) يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد - توريب ءيريش يلع :قيقحت .ةياهنلاو ةيادبلا

 )١1947(. ةفرعملا راد -توريب .ىشعرملا نمحرلا دبع فسوي :قيقححل .ريثك نبا ريسفت

 .(199/5) ةفرعملا راد توريب ءدحاولا دبع ىفطصم قيقحت :ةيوبنلا ةريسلا

 يلماعلا حلاص نبدمحم نب نسحلا يلع نب ميهاربإ نيدلا يفت .يمعفكلا

 .(ما وو /ه9ذ١١ت)

 ٠ يمالعإلا ةسسّؤم - توريب .ةيقابلا ناميألا ةنجو ةيقاولا نامألا ةنج ء:حابصملا )ط١985؟(.

 (ما "1/ه5774ت) ىسوم نب ناملس .ىعالكلا

 ٠ توريب ءاطع رداقلا دبع دمحم :قيقحت ءافلخلا ةثالثلا هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا يزاغم نم هنمضت امب ءافتكالا -

 .(١٠٠7١ط) ةيملعلا بتكلا راد
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 (م 819/ه١1 4ت) رشب نب بئاسلا نب دمحم نب ماشه رذنملا وبأ .يبلكلا نبا

 ٠". ةيرصملا بتكلا راد - ةرهاقلا ءاشاب يكز دمحأ :قيقحت ءمانصألا )١1150(.

 .( اذ ١طر ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكم - توريب ءنسح يجان قيقحت ءريبكلا نميلاو دعم بسن را

 (م١114/ها"؟9ت) ىزارلا قاحسإ نب بوقعي نب دمحم .رفعج وبأ .ىنيلكلا

 ٠". 01585ط) ةيمالسإلا بتكلا راد نارهط :يرافغلا ربكأ يلع :قيقحت .كلاكلا (.

 )م 881/ه ارا تز) ديزي نب دمحم .ةجام نبا

 .( ت.د) ركفلا راد توريب ,يقابلا ديع داّؤف دمحم :قيقحت :ةجام نبا نئس 1

 (ما9١7/ها١١١ت) هللا دبع نب ناميلس .يزوحاملا

 ٠". ريمأ ةعبطم - مق .يئاجرلا يدهم :قيقحت .نيعبرألا باتك )ط"ةذ!١١ (.

 (ما١117/ه١8١٠1ت) حلاص دمحم ىلوم .ىناردنزاملا

 ٠٠. يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد توريب .ياكلا لوصأ حرش )ط١ 5٠٠١(.

 (ما11١//ه4ا0هت) بيصخملا ىبأ نب هللا ةبه نب ىلع .الوكام نبا

 ٠٠. ت.د) يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد - توريب ؛لامكلا لامكإ (.

 (م1184/ه1844ت) ديزي نب دمحم .دربملا

 (ما4117//ه9184ت) نيدلا ماسح نب ىقتملا ىلع نيدلا ءالع .ىدنهلا ىقتملا

 .(١١ةفحط) ةلاسرلا ةسسؤم - توريب .ءيتايح يركب :قيقحت .لاعفألاو لاوقألا ننس #لامعلا زنك .

 (ما/١٠٠/ها١١١ت)رقاب دمحم .ىسلجملا

 .(5١-585؟ط ) ءافولا ةسسؤم - توريب .راهطألا ةمئألا رابخأ رردل ةعماجلا راونألا راحب .

 (مالال"/ها ها/ت) ديعس نب ىيخي نب طول .فنخم وبأ

 .(ت.د) ةيملعلا ةعبطملا - مق ءيرافغلا نيسح قيقحت :مالسلا هيلع نيسحلا لتقم

 (م1971١/ه81١٠1ت) مقدش نب نماض .ىندملا

 .(1599) (ط.د) :بيبش لآ نيسحت :قيقحت ءلمجلا ةعقو

 (م9١١٠/ه١٠4ت) ىسوم نب دمحأ .هيودرم نبا
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 دمحم قازرلا دبع :قيقحت :مالسلا هيلع يلع # نم نآرقلا نم لزنأ امو مالسلا هيلع بلاط يبأ نب ىلع بقانم

 "انا ٠١ ”"ط) ثيدحلا راد- مق «نيدلا زرح نيسح

 (ممهاذ/اهكا ؟ت)رصن .ىرقنملا محازم نبا

 .(5-1555ط) ةعابطلل ةيبرعلا ةسسؤملا ةرهاقلا :نوراه دمحم مالسلا دبع :قيقحت :نيفص ةعقو

 (ما"١4/ها/4!ت) نمحرلا دبع نب فسوي جاجحلا وبأ نيدلا لامج .ىزملا

 .(1١-١555ط) ةلاسرلا ةسسؤم توريب .فورعم داوع راشب :قيقحت .ءلامكلا بيذهت

 (م341/-ه47ت) ىلع نب نيسحلا نب ىلع نسحلا وبأ .ىدوعسملا

 .( تءد) بعص راد - توريب ,.فارشإلاو هيبنتلا

 .( 9587١5”ط) نارجهلا راد-ح مق .رهوجلا نداعمو بهذلا جورم

 (ما١١/ه١41ت) دمحم نب دمحأ .هيوكسم

 .(١١٠57ط) شورس راد - نارهط :يمامإ مساقلا يبأ :قيقحت ؛ممألا براجت

 (مه/4/ه١171ت) ىروباسينلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ .ملسم

 .( تءد) ركفلا راد توريب «ملسم حيحص

 (ما"1/ها/؟1ت) يلع نب فسوي نب نسحلا روصنم وبأ .يلحلا رهطملا نبا

 . (1950 ١ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق .هابتشالا حاضيإ

 .(9957١١ط) ثارتلا ءايحإل تيبلا لآ ةسسؤم - مق :ثارتلا ءايحإل تيبلا لآ ةسسؤم :قيقحت .ءاهقفلا ةركذت

 .( ا9!-١ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم مق «يمويفلا داوج :قيقحت :لاوقألا ةصالخ

 عبطلا ةسسؤم - دهشم .ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم ب هقفلا مسق ث نيققحملا نم ةبخن :قيقحت ,بلطملا ىهتنم

 :.(155/4) ةسدقملا ةيوضورلا ةناتسالا # رشنلاو

 .(1509) يداهلا ةعبطم - مق :كرابم ميحرلا دبع :قيقحت .ةمامإلا ةفرعم #4 ةماركلا جاهنم

 .(١١ة4كط) نايليعامسإ ةسسؤم - مق .يئاجرلا يدهم :قيقحت ءماكحألا ةفرعم 4 ماكحإلا ةياهن

 5٠٠١(. ) ةرجهلا راد - مق ءقدصلا فشكو قحلا جهن

 (م١٠؟1/ه١١14ت) ىدادغبلا ىربكعلا ةللادبع وبأ ملعملا نب نامعنلا دمحم .ديفملا

 ) ١و55؟-؟ط) ديفملا راد توريب ,يرافغلا يلع :قيقحت «,صاصتخالا

 . ( 55١5؟ظط) ديفملا راد - توريب ؛ثارتلا قيقحتل مالسلا مهيلع تيبلا لآ ةسسؤم :قيقحت .داشرإلا

 .( 555١5”ط) رشنلاو ةعابطل ديفملا راد - توريب .فارشإلا
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 .(997١7ط) ديفملا راد - توريب .يرافغلا ربكأ يلع .يلو ذاتسألا نيسح :قيقحت :يلامألا

 .( تء.د) يراودلا ةيتكم - مق «لمجلا

 .(؟1957ط) رشنلاو ةعابطلل ديفملا راد - توريب ءرفعج لآ ءالع :قيقحت .ةبيغلا #4 لئاسر

 (ما ١ ١/هه١٠ا/ت) رهاط نبرهطملا.ىسدمملا

 .(1507) (ط.د) :خيراتلاو ءدبلا .

 (ما١14/ه844ت) يلع نب دمحأ نيدلا يقت .يزيرقملا

 .( ١١ ةذخط) :ةيملعلا بتكلا راد توريب يسيمنلا ديمحلا دبع دمحم :قيقحت .عامسألا عاتمإ

 يرصملا يقيرفألا مركم نب دمحم نيدلا لامج لضفلا وبأ .روظنم نبا

 (مالا١/هالا١ت)

 .(19584) ةزوحلا بدأ تاروشنم - مق .برعلا ناسل

 ( يداليملا رشع سماخلا نرقلا/يرجهلا عساتلا نرقلا ت) دمحأ نب دمحم نيدلا سمش .يطويسألا يجاهنملا

 بتكلا راد - توريب ؛يندعسلا دمحم ديمحلا دبع دعسم :قيقحت ءدوهشلاو نيعقوملاو ةاضقلا نيعمو دوقعلا رهاوج

 .(555١١ط) ةيملعلا

 .(ما ٠هلذ/مهئد٠ت) دمحأ نب ىلع نب همحخأ سابعلا وبأ .ىشاجنلا

 . ١ةكه-هط) يمالسإلا

 (ما1 ه/ه:"ت) بيعش نب دمحأ نمحرلادبع وبأ .يئاسنلا

 .(١55١١ظط) ةيملعلا بتكلا راد - توريب .نسح يورسك ؛ناميلس رافغلا دبع :قيقحت .ىربكلا ننسلا

 (مو1//ه11ت) روصنم نب دمحم نب نامعنلا ةفينح وبأ .ىبرغملا نامعنلا ىضاقلا

 . )١539 فراعملا راد- ةرهاقلا .ضيف رغصأ يلع نب فصآ :قيقحت :مالسإلا مئاعد

 .(5-1555ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم نارهط . ينيسحلا دمحم :قيقحت .راهطألا ةمئآلا لئاضف 4 رابخألا حرش

 (ما ؟8//ه140ت) هللا ةبه ءاقبلا يبأ نب رفعج نب دمحم نيدلا مج .يلحلا امن نبا

 )١19500(. ةيرديحلا ةعبطملا فرشألا فجنلا ؛نازحألا ريثم

 (ما ؟الا//ه511ت) فرش نب ىيكي نيدلا ييحم .يوونلا
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 .(ا١ذمالر ةيملعلا بتكلا راد - توريب «ملسم حيحص حرش

 .(ت.د) ركفلا راد - توريب .عومجملا

 (ما1212/ها/"”تز باهولا دبيع دمحأ نيدلا باهش يريونلا

 .(١؟١٠١٠ غطر ةيملعلا بتكلا راد - توريب .ةزمح يلع دامع ؛ ينيحرت ديجملا ديع :قيقحت «بدألا نونف 4 برألا ةياهن

 (مما*/هااذت) بويأ نب ماشه نب كلملا دبع دمحم وبأ .ماشه نبا

 .(1935١-١ط) يندملا ةعبطم ةرهاقلا ءديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم :قيقحت .ةيوبنلا ةريسلا

 (م4١٠٠/ها"؟0ت) ىركسعلا هللا دبع نب نسحلا لاله وبأ

 .(9١١ة١ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق :يمالسإلا رشنلا ةسسؤم :قيقحت ؛ةيوغللا قورفلا

 (م501/ه٠4ت) دمحم نب دمحأ .ىناذمهلا هيقفلا نبا

 .( 1955 ١ط) بتكلا ملاع - توريب «يداهلا فسوي :قيقحت ؛نادلبلا

 (مه١ ١ /ها؟١ا/ت) دقاو نب رمع نب دمحم .يدقاولا

 . ١و5م؟-١طر ليجلا رادح توريب ,ماشلا حوتف

 .(19184) يمالسإ شناد رشن مق « ينسوج ندسرام قيقحت .يزاغملا

 (ما"48/ها/45ت)رفظملا نب رمع نيدلا نيز .يدرولا نبا

 .(5١1ة"ط) ةيملعلا بتكلا راد - توريب ءيدرولا نبا خيرات

 (ما117/ها/14ت) ناميلس نب ىلع نب دعسأ نب هلل ادبع دمحم وبأ .ىعفايلا

 .( 1950١-١ط) ةيملعلا بتكلا راد توريب :نامزلا ثداوح نم ربتعي ام ةفرعم يف ناظقيلا ةربعو نانجلا ةآرم

 (ما17؟9/ه77ت) يدادغبلا يمورلا يومحلا هللا دبع نب توقاي هللادبع وبأ نيدلا باهش يومحلا توقاي

 ر 2 اوريب دنا مجمم .( ١١908 ) رداص راد توريب :نادلبلا

 (م١1 ؛/ها9؟ت) حضاو نب بهو نب رفعج ىبأ نب بوقعي نب دمحأ .يبوقعيلا

 .(ت.د) رداص راد توريب .ءيبوقعيلا خيرات

 (ما 2 ؟/همالا/ ت) ىلع .ىلماعلا سنوي نبا

 ةيرفعجلا راثآلا ءايحإل ةيوضترملا ةبتكملا - فرشألا فجنلا ءيدوبهبلا رقابلا دمحم :قيقحت ؛ميقتسملا طارصلا

 )طغكذ١١(.
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 هاني ىلع .يراهتشالا

 .(5١١ةط) ةوسألا راد - نارهط .ةورعلا كرادم

 رقاب دمحم .ىناهبصألا

 . ١ 551) ةيمالسإلا رادلا توريب «تاداسلاو ءاملعلا لاوحأ 24 تانجلا تاضور

 ندسشسح .نيمألا

 . اكمال فراعتلا راد - توريب .ةعيشلا نايعأ تاكردتسم 5

 نسحم .نيمألا

 .( تءد) فراعتلا راد توريب «نيمألا نسح :قيقحت :ةعيشلا نايعأ

 ةايح دمحم .ىراصنألا

 .(ت.د) (ط.د) ظفاحلا نب تايح دمحم هللا دسأ يبأ :قيقحت ؛ةتسلا حاحصلا نم مالسلا مهيلع تيبلا لهأ لئاضف

 نيسح .نايراصنأ

 )3٠١4(. نايراصنأ ةسسؤم مق .ديسلا لامك :ةمجرت :قامعألاو قافآلا #4 ةلحر .

 ديعس.بويأ
 .(1550) يمالسإلا ثارتلا ءايحإ عمجم مق :نتفلا ملاعم .

 دمحم رفعج .مولعلا رخب

 نيدلا زع .مولعلا رخ
 . 587١1١”ط) ركفلا راد توريب «ليمك ءاعد نلع ءاوضأ

 :(41 3.1 419) هكلسلا هيلع قداشلا ةيفكم تاروشنم < ناوهظر ةيفقلا ةقلي
 5-5 3 هه .

 .( 1 1ىكط) ءارهزلا راد توريب :ةيومآلا ةلودلا فيس جاجحلا

 يدهم .مولعلا ركب
 .(1544) قداصلا ةبتكم نارهط :مولعلا رحب نيسح .مولعلا رحب قداص دمحم :قيقحت .ةيلاجرلا دئاوفلا
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 ينسحلا ينيز نب ليعامسإ نب دمحأ نب نيسح .يقاربلا

 ٠١(. ٠”"ط) ةيرديحلا ةبتكملا - فرشألا فجنلا ؛ةمعط دمحأ دجام :قيقحت .ةفوكلا خيرات

 .(19150) يشعرملا ةبتكم - مق .يئاجرلا يدهم :قيقحت ؛لاقملا فئارط

 لراك .ناملكورب

 .(015ةمط) نييالملل ملعلا راد توريب :يكلعبلا رينم :سراف نيمأ هيبن ةمجرت :ةيمالسإلا بوعشلا خيرات

 فيطللا دبع .ىدادغبلا

 .(تدد) (ط.د) ءاهنوؤشو ةمامإلا 2 قيقحتلا

 .(تءد) (ط.د) «يحورلا ءافشلا

 ميهاربإ .نوضيب

 . ١ 156) ةيبرعلا ةضهنلا راد - توريب ,ةيمالسإلا ةلودلاو زاجحلا

 دمحم ىقت .يرتستلا

 نيدلا زع .يرئازج

 .(ت.د) ةيرديحلا ةضورلا ةبتكم - فرشألا فجنلا ؛ليمك ءاعد حرش

 ماشه .طيعج

 .(985١١ط) يملعلا مدقتلل تيوكلا ةسسؤم - تيوكلا ,ةيبرعلا ةنيدملا ةأشن ةفوكلا

 دمحأ .ىولعلا .ىنيسحلا مساق .ىلالجلا

 .( 7١1١77ط) فورعملا راد - مق .قارعلا #4 تيبلا لهأ تارازم لماك

 ىنيسحلا نيسح دمحم .ىلالجلا

 .(١؟١١١طر ام ليلد مق « ينيسحلا داوج دمحم :قيقحت .ثارتلا سرهف

 ديشر .يليمجلا

 .(4١١١١؛ط) يميداكألا باتكلل ةينانبللا ةسسّؤملا - توريب ؛ةيمالسإلا ةوعدلا رصعو ةيلهاجلا 4 برعلا خيرات

 ميلحلا دبع .يدنجلا
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 ةيراجتلا مارهألا ةعبطم - ةرهاقلا :مالسلا هيلع قداصلا رفعج مامإلا )1517/7 (.

 دمحم .يرهاوجلا

 .(7١٠77ط) رشنلل يتالحملا ةبتكم - مق ءثيدحلا لاجر مجعم ْ ديفملا

 يدهم دمحم .يرئاخلا

 .(510١01ط) ةيرديحلا ةبتكملا تاروشنم - فرشألا فجنلا «يبوط ةرجش ل

 ىدعس .بيبح وبأ

 .( ؟9848١ط) ركفلا راد - ايروس ؛يهقفلا سوماقلا

 يدهم .يزاجح

 .(١١ةةمط) ( ط.د) نارهط «راونألا راحب نم رابخألا ررد

 دمحم .نيدلا زرح

 .(١5١١ذط) يداهلا راد - توريب .فراعملا دقارم

 ىسيع نسح .ميكحلا

 .(يزط) تاهريظملل فؤاعلا زاد ج فوريي «سلعلا ولطعلاو نفيزاتلا ىدطلا خيي ةقوكلا

 سامون مزاح .ولحلا

 .( تءد) ( ط.د) دايز نب ليمك رازمل ةصاخلا ةنامألا فارشإ «يعخنلا دايز نب ليمك ءالولاو ةديقعلا ديهش

 مظاك ريضخ .دومح

 .( ت.د) زليو ةعماج - ةدحتملا ةكلمملا ؛:ةرصاعملاو ةلاصألا نيب بلاط يبأ نب يلع مامإلا ركف 4 ةيرادإلا ةسايسلا

 نيعم .يرديحلا
 .( ت.د) ءايضلا راد - فرشألا فجنلا «يعخنلا دايز نب ليمك مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةقث

 .(١؟١٠"ط) ةيملاعلا مالسلا امهيلع نيطبسلا ةسسؤم -- مف ؛ثيراوملا 2 يتوخلا ديسلا تارضاحم

 دمحم .ةفيلخ لآ

 )7٠١4(. قداصلا ةسسؤم نارهط ءاهماكحو ةفوكلا ءارمأ

 مساقلا وبأ .ىئونخلا
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 .( 991١1١ط) نيمأ لاقثلا زكرملا - مق :تاءاتفتسالا ةبوجأ 4 ةاجنلا طارص

 . 0ه155؟ط) (ط.د) ةاورلا تاقبط ليصفتو ثيدحلا لاجر مجعم

 ةنيز .وسيد

 14 هةر ةممرعلا و فيلاعلا ةنجل عطس ةرهاكلا دكلسألا لق اوس بزعلا

 نيدلا ريخ .يلكرزلا

 .(01580ط) نييالملل ملعلا راد - توريب :مالعألا

 ليلخ نيسح .ديز وبا

 .(١؟١١١طر) ءاضيبلا ةجحملا راد توريب «ليمك ءاعد # هديدج ةيفرعم داعبأ

 فلخ ليلج دمحم .يواجريزالا

 .(١؟١١ط) ءاوضألا راد فرشألا فجنلا دايز نب ليمك يراوحلا 2

 رفعج .ىناحبسلا

 1442 ةيفلعلا ةؤوحبلا - مهب لدتلاو نان كن توحي

 م يلع ق ماو ّؤم مق و لئاسر ) ٠. مالسلا هيلع قداصلا مامإلا ةسسؤم مق ؛تالاقمو لئاسر )ططاكة١١(.

 دوبع دعس .رامس

 ) او ةعابطلل زومت راد قشمد .مالسإلاو خير .(4١١7١ط) رشنلاو ةعابطلل زومت راد قشمد :مالسإلاو ةيلهاجلا 4 ةينميلا لئابقلا خيرات نم .

 ىدادغبلا نيمأ دمحم زوفلا وبأ .ىديوسلا

 .(١٠5١”ط) ةيملعلا بتكلا راد - توريب .برعلا لئابق ةفرعم # بهذلا كئابس

 لامك .ديسلا

 .( ١٠٠537لط) نايراصنأ وم مق ؛ دايز نب ليمك نيعباتلاو ةباحصلا عم 2

 يلع .يناتسيسل يبسلا

 .(ت.د) ( ط.د) :نيبرتغملا هقف ."2©

 نيسح .يركاشلا
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 .( 731991ط) ةعابطل مالسلا هيلع ىبتجملا راد مق :نيعباتلاو ةباحصلا نم مالعألا

 .(01551ط) ةعابطلل تمكح - مق ؛بوبملا لوكشكلا ٠.

 يزامنلا ىلع .يدورهاشلا

 :( ف سواحل نيلملا موب واح عقار ىواشتلا لطب ني رقيق راكبا ةقيد اردتم

 .(1551) (ط.د) نارهط ؛ثيدحلا لاجرلا ملع تاكردتسم

 نيسحلا دبع .ىرتسبشلا

 01 هكا7) نسالتسإلا رشتلا ةسيسوم هه فالسلا هيله قداضلا ءانإلا باعصأو ةاؤر ف قئافلا

 يلع نيسح .يناهرشلا

 .(١١17؟ط) ةعابطلل زومت - قشمد .بلاط يبأ نب يلع مامإلا ةفالخ ْ ةيمالسإلا ةلودلل ةيلاملا ةسايسلا ب ريغتلا

 يدهم دمحم .نيدلا سمش

 .( ؟9١ا/ل؟طر رشنلاو ةعابطلل ءارهزلا راد -توريب .ةغالبلا جهن # تاسارد

 .(50١١هط) رشنلاو تاساردلل ةيلودلا ةسسؤملا - توريب .ةرادإلاو مكحلا ماظن

 ينيسحلا دمحم .يزاريشلا

 .(7١١١١”ط)ةعابطلاو قيقحتل مولعلا راد - توريب :ناهذألا ىلإ نآرقلا بيرقت

 هللا فطل .ىفاصلا

 نسح .ردصلا

 .(ت.د) ( ط.د) :مالسإلا نونفو ةعيشلا

 ىلع .ىئابطابطلا

 ىلع دمحم .ىئابطابطلا

 .( تءد) غالبلا ةسسّوم - توريب ,يدهملا روهظ ىتح ةمالع نوسمخو ناتئم .

 نيسح ازريم .يسربطلا

 .(١55١١ط) قافآلا ةسسؤم ناريإ ءيناهفصألا ياهزجلا يمويقلا :قيقحت .ناملس لئاضف #4 نمحرلا سفن .
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 )5٠١9(. سئافنلا راد - توريب :مالسإلا لبق برعلا خيرات

 كرزباقا .ىنارهطلا

 .( ت.د) ءاوضألا راد توريب «ةعيشلا فيناصت ىلإ ةعيرذلا

 ناميلس دمحم .بيطلا

 )7١٠١(. يبرعلا ركفلا راد ةرهاقلا :ةيبرعلا لئابقلا ةعوسوم

 .ىضترم رفعج .يلماعلا

 .(١٠77”ط) ةيمالسإلا تاساردلل يمالسإلا زكرملا - توريب «نازيملا خ نايبلا ةبطخو ةمئألا نايب

 ميهاربإ نيسحلا دبع .ىلماعلا

 .(1975) تاعوبطملل يملعألا ةسسؤم - توريب :مالسلا امهيلع يلع نب نيسحلا ديهشلا طبسلا ىركذ 4 ديفملا

 لضاف . سابع

 :اعبد) [(ظينز ءاضقلا في ىلض ءامإلا جاهتم

 ينيسحلا ةرهزلا دبع .بيطخملا

 .( ١1١ ةااط) ءارهزلا راد - توريب ؛هديناسأو ةغالبلا جهن رداصم

 نمحرلا دبع دومحم .معنملا دبع

 .( ت.د) رشنلل ةليضفلا راد - ةرهاقلا «ةيهقفلا ظافلألاو تاحلطصملا مجعم

 دومحم سابع .داقعلا

 .( ت.د) ركفلا راد تريب ءيلع مامإلا ةيرقبع

 داوج .ىلع

 مزاح .يلع

 .(11595ط) ةبرغلا راد توريب :ةعيشلاو نيملسملا دنع هقفلا ملاع ىلإ لخدم

 يفسويلا يداه دمحم ,يورغلا

 .( ١ 995١ط) يداهلا ةسسؤم - مق ,يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم
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 نيسح دمحم .هللا لضف

 .(550١١ط) كالملا راد توريب ءليمك ءاعد باحر © .

 سويلوي .نزواهلف

 فيلأتلا ةنجل - ةرهاقلا ؛يداهلا دبع دمحم :ةمجرت ةيومألا ةلودلا ةياهن ىلإ مالسإلا روهظ نم ةيبرعلا ةلودلا خيرات

 .(5١7ةةط) ةمجرتلاو

 بايد ديمحلا دبع .زوقرق

 فيرش رقاب .يشرقلا

 .( )١91/0 بادآلا ةعبطم فرشألا فجنلا :ليلحتو ةسارد مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا ةايح

 5١١١(.  ؛غط) (ط.د) فرشألا فجنلا ءفيرش رقاب يدهم :قيقحت ؛نينمؤملا ريمأ مامإلا ةيعدأ حرش

 .( 5١١7 ١ط) ةيمالسإلا فراعملا ةسسؤم - مق,تابيغملاو ملعتلاو ملعلا هثارت نم نينمؤملا ريمأ مامإلا ةعوسوم

 دمحم .ىجعلقلا

 .( ؟اذكحكطر سئافنلا راد - توريب :ءاهقفلا ةغل مجعم

 سابع .ىمقلا

 .(ت.د) ردصلا ةبتكم - نارهط .باقلألاو ىنكلا

 )5٠١5(. ةثعبلا راد مق ؛نانجلا حيتافم

 نمؤملا دمحم .ىمقلا

 .(5؟١ ١/ط) يمالسإلا رشنلا ةسسؤم - مق ؛ةيهلإلا ةيالولا

 دمحأ ىضر سابع .لماكلا

 سابع نب داوج .ىئالبركلا

 يمالع م وم اوريب ؛ي نسحم :قيفحت حلا هرايز حرش راود .(١٠7١ا7/ط) ىمالعإلا ةسسؤم - توريب ءىدسألا ن :قيقحت .ةعماجلا ةرايز حرش 3 ةعطاسلا راونألا
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 . ١١١ ١ذط) ةمئألا داوج راد - توريب ,نيقداصلا عم

 نادمح اضرلا دبع دنهم .يوازنكلا

 . 5 :0) بايسلا راد ندنل ء(ماكالا ؟هار/اها غا16م1) يمالسإلا رصعلا 2 ةرصبيلا 2ب ميلعتلا

 يلع .يناروكلا

 ١ 53١(. ىدهلا راد- مق ,خيراتلا رهاوج

 .(١٠170١ط) (ط.د) قارعلا # ةيبرعلا لئابقلا ةلسلس

 سيول .سوينيسام

 .(تءد) قرولا راد دادغب « يبغصملا دمحم يفت :ةمجرت ,ةفوكلا ططخ

 لضاف دمحم .يدوعسملا

 .(١٠٠55ط) ةسدقملا ةضورلا # نيرئازلا ةسسؤم مق .يولعلا لداع :قيقحت .ةيمطافلا رارسألا

 نيسحلا دمحم .رفظملا

 داوج دمحم .ةينغم

 . ( 57٠٠١ ط) نايراصنأ ةسسؤم - مق ؛مالسلا هيلع قداصلا مامإلا هقف

 )7٠١5(. قحلا ةملك تاروشنم مق .ةغالبلا جهن لالظ نم
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 118 4 ووو ووو وموديل ماع صّقلا يضر دايز نب ليمكل مالسلا ىيلع يلع حامالا اياصو

 8106 61و همم قوم مق قوم هع فوم فق وق ممم همم مة م همم وم هموم هوم م همم قو هم طقم ة مومو هدم وع هدم ق مد يهرشلا بئاجلا :الوآ

 ا بببببب 0 ... تادابع . أ

 358 6 ا الكل م 6 م و مشل هل نا هكا هلع طل اعمل مق عقال وق و اا مملوء اطعم ماعم هام ماو ل ما والو ةماعلا مط ع ل ا ع م اا كئاشف ان

 1 41 مة هع هم همم همم همهم همم ممم همم ممم ممم دم ٠٠٠ مم يفلح الا بئاجلا :ًايئاك

 ١ 4مم همهم ممم مم ممم ممم ممم ممم ٠ يفاهتجالا بتاجلا :ًاثلاث

 1م اا ا ا اا ا ئداتصتقالا "تناجلا :اغناس

 6 + 11506 ةوووووو وهوه وو ووو ووو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووهووويووووومممم (كشقلاا صخح صللا ىضر دابز نب تابورم هوه ه6 5 01 هب 1 ى »ا ه6 5

 1 ] ةوو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووووووووو ووو ووو ووو ووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومل (ادحي راكلا صتع يضر دايز نب ليمك تابورم ١5١ ضد كلا صخ يتلا 0 303 2 ت
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 هوو و ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو و وووووووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو و وه هه هه 11 كلا

 او ووو ووو ووو وءا ا م /1١1 وحالملا

 74 هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع هنع هللا ىضر دايز نب ليمك اهاور يتلا ثيداحلالا :(3)م قر قحلم

 71٠.مالسلا هيلع يلع مامإلا نعع هنع هّللا يضر دايز نب ليمكح اهاور يتلا ثيداحاالا :(”7 مقر قحلم

57 5 3 7 
 روب 7 باور ١ 7/1 وو ووو وووووو ووو ووو ووووو ووو وو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو و ووو وو وووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووو رودقلا لهأ ثكبدح ضباور

 آ8/1 6و ووو هوه مهموم ههه همهم همهم قمم ففوق وفوق ومو م ممم مموموووووووووووووووووووو ووو ووو ووو وو ووو ووو وهوه وو ووو ووو ووو ووهوهوهومممممم و اشك مسالا و ضبوتلا ثبدح 2 0320086
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 ١1/17 ووو ووو ووو ووو ووو وووووووووو ووو وو وو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ناش كاب كح ب 9 هع 3

 ١ 17/17 وو ووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووموووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هلل اكاك "لأ كان للك دم 3

 ٍ 3 ا 0 ا

 اا“ ةخقيقحلا ث

 م
 2 0 ١ 18/19 ووو ووو وم ووو ووو وومووووووووووووووووووووووووووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومم 8 1/اككل3 لأ ] كك ا وق ثان كحك

 4 0 ٠ هو 3 5
 ب 2 آ1/ 5 ووو ووو وهوه ووو و ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو اكن رككملا محجرف ىلاحت صنلا لجع يدهملا حاملا ثيدح

 7/0.. (ةغالبلا جبن يف هنع هللا يضر دايز نب ليمكل مالسلا هيلع ىلع مامإلا ةيصو) :(”)مقر ق

 نع لوقعلا فحت يف هنع هّللا يضر دايز نب ليمكحل مالسلا هيلع يلع مامإلا ةيصو) :(() مقر قو

 ا اال ومال معا مدل ذل

 ”٠/1 .... (ىفطصملا ةراشبيف هنع هللا ىضر دايز نب ليمكحل مالسلا هيلع ىلع مامإلا ةيصو) :(0)مقر قى

 ا ا 0 0002101ج1ب1ببد 00000 رداصملا

 2 19 5 ووو ووو ووو ووو م وهوه ومهم ممم ممم و موو م ومو م ووو م مومو موف ووو مومو ووو ووو ووو ووو ووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووهوووووههويهييممممم اكل وتل! رذ اضصملا : و 04

 00 آى
 4 : 17 4 ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو وهوه وو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويدممم اتاتحلا حج أرملا :ايناث

 37 1/6 ووو وهموم وهوه وهوه وهوه وهوه مهمه همهم همهم ههه مهمه مهمه مهمه مهمه مهمه همهم هموم ووو ووو ووو ووو وو ووو وووووووووووووووووووت يكص احلا حب راطالاو لئاسرلا :اًعلاث قو هه ع 2

 ٍظ
 . . 0 ووو ووو ووو ووو وو ووو وو ووو وو ووو ووو وو ووو ووو ووووووووووووو ووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و ووو ووو ووو الا او بت 1: 1١ - ب :اعب

 ا 0


